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Het diversiteitsdebat binnen de kunstensector hangt al jaren in
de lucht. Met de recente preadviezen werd deze discussie wel
aangewakkerd, maar allerminst aangescherpt. Vele organisaties,
klein en groot, zouden niet genoeg inspanningen doen om de
superdiverse samenleving van vandaag en morgen te weerspie
gelen in hun werking. Ook in dit nummer ligt de diversiteits
vraag op tafel, bijvoorbeeld in het interview met Els De Bodt,
kersvers directeur van HETPALEIS in Antwerpen. Het is tevens
een kwestie die Sara De Roo bezighoudt in haar theaterpraktijk.
Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het over diversiteit hebben?
Stellen we wel de juiste vragen om dit debat te framen? Een
school als P.A.R.T.S. die dit jaar 20 jaar bestaat en waarover
het in het interview met choreograaf Salva Sanchis gaat,
brengt tientallen nationaliteiten samen in het klaslokaal. Het
RITCS lijkt sinds enkele jaren op goede weg door hun master
programma regie open te stellen voor buitenlandse studenten.
Ook de kunstencentra en festivals trekken veel buitenlandse
kunstenaars aan, en brengen uiteenlopende culturele invloeden
samen op de Vlaamse en Brusselse podia. Dat internationale
karakter maakt mee de rijkdom uit van ons podiumlandschap.
Maar misschien gaat het daar helemaal niet over. Het debat
over diversiteit lijkt slechts een schaamlapje voor een strijd
tegen institutioneel ingebedde discriminatie en racisme die
veel dieper gaat dan de inspanningen om ‘wat meer kleur’ op
de scène en in onze raden van bestuur te brengen. Het gaat
niet over internationale kunstenaars die zichtbaarheid krijgen,
maar over de jongeren en ouderen van andere origine die hier
geboren en getogen zijn en die nog steeds vooral als ‘excuus
allochtoon’ worden gecast op een verder wit podium. Het gaat
over diegenen die elke dag opnieuw ervaren hoe institutionele
macht in alle domeinen van de samenleving hen vaak bewust of
onbewust uitsluit, of bij voorbaat degradeert. Het is een geken
de sociologische analyse: louter omwille van zijn origine heeft
iemand met een migratieachtergrond meer kans om op een
‘lager’ scholingsniveau terecht te komen en sneller op grenzen
te stuiten in zijn of haar zoektocht naar werk. Maar welk argu
ment heb je in dat geval nog, als racisme zelfs door de bevoegde
minister wordt versleten voor ‘een relatief begrip’, ‘een excuus
voor persoonlijke mislukkingen’?
Het debat over diversifiëring maskeert vaak de kern van de
zaak. De vraag is hoe we de structurele machtsverhoudingen
zelf gaan aanpakken. Dat gesprek gaat natuurlijk breder dan de
kunstensector alleen. Het is een vraag die ons allen aanbelangt
als we de tikkende tijdbom van frustraties willen ontmantelen.
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Wat is algoritmisch theater?
De Amerikaanse theatermaakster Annie
Dorsen werkt sinds enkele jaren aan een
reeks voorstellingen die ze kenmerkt
als ‘algoritmisch theater’. Etcetera vroeg
Dorsen om deze term toe te lichten.
Wat zijn haar inspiratiebronnen?

En op welke vragen en problemen stoot
ze bij het werken met algoritmes?

door

Annie Dorsen

(A)
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Al verschillende jaren gebruik ik de uitdrukking ‘algoritmisch theater’ om mijn projecten te beschrijven. Ik
heb die woorden om twee redenen gekozen. Een: wat
ik deed, wou ik onderscheiden van ‘multimediaperformance’, wat staat voor werk dat video of andere digitale
technologie gebruikt om in voorstellingen alternatieve
ruimtes zichtbaar te maken, of als een middel om
podiumontwerpen of bepaalde effecten te genereren.
Twee, en dit is belangrijker: ik wou mijn werk plaatsen
binnen de stamboom van algoritmische compositie
en visuele kunst.
De pioniers van de computerkunst (Manfred Mohr,
Vera Molnar, Roman Verostko, Jean-Pierre Hébert
en anderen) hebben de term ‘algoritmisch’ gekozen
om gelijksoortige redenen: ze wilden onderscheid
maken tussen hun werk, waar ze hun eigen algoritmen
bedachten en schreven, en het bredere veld van de
computerkunst, waar men vooral kant-en-klaarsoftware gebruikte. Dat verschil is significant. Verostko
schrijft: ‘Ieder grafisch pakket gebruikt algoritmen en
er bestaat geen computergegenereerde kunst die niet
“algoritmisch” is. Dus kunstenaars, of ze hun eigen
code schrijven of niet, doen sowieso veel voordeel
bij de kracht van het algoritme in combinatie met een
computer.’ 1 Verder betoogt hij echter dat het gebruik
van commerciële software niet toelaat om de relatie te
onderzoeken tussen procedure en vorm, wat typisch
is voor het werk van de algoristen. Dat geldt ook voor
uitvoeringen die gebaseerd zijn op reeds bestaande
software: ze maken vaak gebruik van de effecten die
men kan bereiken met computertechnologie, zonder
het algoritme te integreren in het (infra)structurele
niveau van het werk.

“ Computers kunnen alle moge
lijke herhalingen van een gegeven
constructie genereren en zullen
bijna noodzakelijk bewerkingen
genereren die menselijke kunste
naars zouden verwerpen of die
ze nooit zouden tegenkomen. ”

ik niet kan toepassen – wat niet past en wat niet kan
worden aangepast – en om via deze incompatibiliteit
iets te leren over mijn breder project rond het ontwikkelen van een theoretische en praktische benadering
van algoritmische dramaturgie.
Mohr begon als abstract expressionist en maakte
formalistische, tweedimensionale werken op papier,
meestal in zwart-wit. Hij begon eind de jaren 1960
met computers te werken, nadat hij kennisgemaakt
had met componist Pierre Barbaud. In 1969 realiseerde
hij zijn eerste computertekeningen en in 1971 vond
in het Musée d’art Moderne de la Ville de Paris
‘s werelds eerste solotentoonstelling plaats van
computergegenereerde kunst.

Elders heb ik geschreven over wat ik zie als het potentieel van algoritmisch theater in verband met enkele
fundamentele principes van de dramaturgie en de
theatergeschiedenis en -theorie. In dat vroegere werk
heb ik thema’s aangesneden binnen de theaterwereld
en de termen en argumenten gehanteerd waarmee
theatermakers en -wetenschappers vertrouwd zijn.
Namen als Aristoteles, Shakespeare, Artaud, Brecht,
Jan Kott en Peggy Phelan passeerden de revue.
Maar de laatste tijd ben ik dergelijke onderwerpen
vanuit een andere invalshoek gaan bekijken.
Niet lang nadat ik met dit werk begon, heb ik onderzoek gedaan naar de kunstenaar Manfred Mohr, die
samen met Verostko tot de vroege algoristengeneratie
behoorde. Ik vond hem niet alleen interessant omwille
van zijn artistieke werk, maar ook voor zijn geschriften,
waarin hij heel helder de problemen uiteenzet, waarmee
ik geconfronteerd word bij het omgaan met computers
als artistiek medewerkers. Ik was pas begonnen met
het ontwikkelen van methodes voor het werken met
algoritmen in theater en ik dacht dat ik veel kon leren
uit de overeenkomstige vroege fase in de ontwikkeling
van algoritmische visuele kunst.
Ik las Mohr niet alleen om uit te maken wat ik van zijn
experimenten kan toepassen, maar ook om te zien wat
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Enkele beelden van die expo kunnen een idee geven van
het soort werken dat hij in die tijd maakte:
Uit de reeks Random Walk van 1969:

Deze werken hebben enkele opvallende kenmerken:
1. eenvoud – ze hebben een kleine set primaire
elementen en de combinatie van die elementen is
de werking van het algoritme.
2. een gevolg van de eenvoud: je kunt de regels vatten
door naar de werken te kijken – ze zijn erg toegankelijk.
3. Wie een of twee extra voorbeelden zou zien van
elke set, zou via reverse engineering makkelijk de
generatieve procedure kunnen achterhalen.
4. Ze zijn multipel – ze zijn bedoeld om in groepen
te worden bekeken.
En dat zijn inderdaad de kenmerken (samen met nog één
ander) die Mohr zelf het sterkst naar voren haalde in een
artist statement voor de tentoonstelling.

Mohr beschrijft Random Walk als ‘de weergave van een
lukrake wandeling van 100 alternerende horizontale en
verticale lijnen binnen een besloten ruimte. Een hoog
percentage van de horizontale lijnen heeft een grotere
breedte. De twee tekeningen hierboven laten een
continu pad zien waar lijnen van richting veranderen
als ze tegen een zijkant van de ruimte botsen.’
En uit de reeks Band Structure ook van 1969:

Hij begint zijn uiteenzetting met de beschrijving van een
analyse die hij heeft gemaakt van zijn eerdere met de
hand getekende werken – in een poging om zijn systeem
te begrijpen, om consistente eigenschappen, technieken,
compositionele constanten te ontdekken – en legt dan
uit hoe hij ertoe gekomen is de algoritmen te gebruiken
als partners in het creatieproces. Daarmee bedoelt hij
niet simpelweg de computer leren om eerdere werken
opnieuw te maken – maar om hem de onderliggende
principes bij te brengen en te werken aan de ontwikkeling van ‘een woordenschat die de computer in het
esthetische systeem integreert.’ 3 De nadruk ligt niet op
het automatiseren van het werk, maar op het tot stand
brengen van een nieuwe samenwerking met een nieuwe
partner, op basis van een nieuwe logica.
Hij stelt vier initiële principes voorop:
‘In het algemeen hangt computergrafiek af van vier
fundamentele uitgangspunten:
1. Een precies idee rond een esthetisch probleem.
2. De noodzaak om dat idee op te splitsen in onderdelen
die samengevoegd kunnen worden tot een programma.
3. Voortdurende controle van het rekenproces om volop
te profiteren van de dialoog tussen machine en mens.
4. De noodzaak dat de logica van de gebeurtenissen
waarneembaar wordt.’ 4

‘De elementen zijn horizontale, verticale, 45-gradenlijnen, blokgolven, zigzags en ze hebben waarschijnlijkheden voor lijnbreedtes en -lengtes. Het algoritme
plaatst de elementen in horizontale richting en heeft
een hoge waarschijnlijkheid om van links naar rechts
te bewegen en een beperkte waarschijnlijkheid om terug
te keren. Zo wordt een abstracte tekst gecreëerd.’ 2
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Hij schrijft ook over de waarde van dergelijk werk: het
stelt iemand in staat om volop het geheel van mogelijkheden te verkennen die voortvloeien uit een gegeven set
regels. Mohr schrijft: ‘...omdat het mogelijk is (voor een
mens) om de logica van een constructie te concipiëren,
maar niet al zijn consequenties, is het bijna een verplichting dat we met behulp van een computer die veelheid
van mogelijkheden tonen... wat zou kunnen leiden tot
verschillende en misschien interessantere antwoorden,
die zich uiteraard buiten het normale gedrag situeren,
maar niet buiten de opgelegde logica.’ 5 Anders gezegd,
computers kunnen alle mogelijke herhalingen van een
gegeven constructie genereren en zullen bijna noodzakelijk bewerkingen genereren die menselijke kunstenaars
zouden verwerpen of die ze nooit zouden tegenkomen.
Het integreren van alle mogelijke resultaten resulteert
in een uitbreiding van de compositiemogelijkheden en
van waardeoordelen en esthetische evaluaties.

Etcetera 145

Ten slotte schrijft hij:
‘De concentratie die vereist is om een logica te
creëren – (een programma schrijven – dus een definitie
geven van alle instructies die in de machine moeten
worden uitgevoerd) – zal in het resultaat tevoorschijn
komen als een heldere constructie die door iedereen kan
worden begrepen en er zullen minder en minder (sic)
mystieke barrières zijn waarachter de kunstenaar zich
kan verbergen.’ 6
Hij ziet het rationaliseren van kunstproductie als een
populistische beweging en verwerpt niet-programmatische kunst als obscuur, wollig en mysterieus. Zijn door
wiskunde gedreven werken zijn voor iedereen toegankelijk, duidelijk en begrijpelijk. Hier keert hij de gebruikelijke formulering om, de opvatting van het gezond
verstand dat computerwetenschap en wiskunde moeilijk
of te complex zijn en dat het bij ‘kunst die iedereen kan
begrijpen’ zou gaan om zelfexpressie en de persoonlijke
inspiratie van de kunstenaar.
Nu komen we bij wat me werkelijk interesseerde in
Mohrs tekst: al die erg redelijke en ergens zelfs voor
de hand liggende principes van de computerkunst
zijn extreem moeilijk toe te passen in het theater. We
bekijken ze een na een:
1. Een behoorlijke analyse maken van iemands analoge
werk – in het theater – is niet zo makkelijk. De hele
opbouw van theatermaken is zo gecompliceerd – je hebt
de acteurs, hun lichamelijkheid, hun stemmen, de tekst,
de representatie van tijd, plaats, actie, het belichtingsschema en andere visuele elementen, geluidselementen,
de architectuur van het theatergebouw of de ruimte
van de voorstelling, enz. Het gaat niet louter, zoals voor
Mohr, om het opmerken van bepaalde tweedimensionale compositiegewoonten of herhalingen. Trouwens,
hoe verder ik kom in mijn pogingen om een computer
te ‘leren’ hoe je theater maakt, hoe meer ik besef dat ik
niet weet wat theater is.
2. Het is ook lastig om een theaterproces in delen op te
splitsen. Als je te maken hebt met een script, zoals toen
ik Hamlet nam als bronmateriaal voor A Piece of work in
2013, krijg je te maken met alle gebruikelijke problemen
rond taalprogrammering: dubbele betekenissen, metaforen, idiomatische uitdrukkingen, talrijke uitzonderingen
op alle mogelijke regels, emotioneel geladen taal, enz.
Ook moet je omgaan met de tekstconventies die eigen
zijn aan het theater: regieaanwijzingen, evocaties van tijd
en plaats, subtekst, actie, de ‘stem’ van een personage.
Allemaal samen maken al die elementen de interpretatieve aspecten uit van de vorm, die hem verbinden met
psychologie, literatuur, geschiedenis, sociologie.
En als je niet werkt met een reeds bestaand toneelscript,
worden de problemen alleen maar groter.
Toen ik probeerde ‘een computer te leren theater te
maken’, kwam ik er snel achter dat de vorm heel sterk
afhangt van allerlei soorten ogenblikkelijk herkenbare
menselijke gedragingen, niet alleen voor het publiek,
maar ook voor de theaterkunstenaars die het stuk
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“ Al die erg redelijke en ergens
zelfs voor de hand liggende prin
cipes van de computerkunst zijn
extreem moeilijk toe te passen
in het theater. ”

brengen. (Uiteraard is dat een van de pluspunten als
je een stuk speelt, als je daar genoegen aan beleeft:
een ontmoeting tussen je eigen kijk op het menselijke
gedrag en die van een theaterauteur.)
Aristoteles beschreef ‘herkenning’ als het structurele
keerpunt bij een drama, het moment in de plot waar
geheimen uitkomen en de onderliggende waarheid van
de gespeelde situatie iedereen als aan de grond genageld
doet staan. Maar ‘herkenning’ lijkt mij een veel dieper
element van het theatrale proces dan dat: zelfs in de
meest niet-narratieve, postdramatische opvoering berust
de communicatie tussen publiek en acteur op het wederzijds herkennen van leesbare menselijke handelingen.
3. Twee opmerkingen over de kwestie van het multipele, de meervoudigheid. Van nature ziet het publiek
gedurende een opvoering maar één versie van het
werk. Wij mensen van het creatieve team zijn getuige
van een reeks veranderingen – wij leren als het ware
de toestandsruimte van een programma kennen. Maar
het publiek ziet het maar één keer. Men zou binnen een
avondopvoering kunnen kiezen voor herhaling door
bijvoorbeeld een korter compleet werk te creëren en
dat dan twee, drie of twaalf keer na elkaar te brengen.
Ik heb ervoor geopteerd dat niet te doen, om redenen
die ik later zal behandelen in dit essay.
4. De kwestie van de meervoudigheid is ook nauw
verwant met die rond het waarneembaar maken van de
dieper liggende logica van het systeem. Als je geconfronteerd wordt met verschillende herhalingen van het
programma, kun je de onderliggende regels beginnen
te zien; als je het maar één keer ziet, kun je onmogelijk
weten hoe wat je ziet tot stand is gekomen. Dat is vaak
een punt van discussie geweest tussen en met mijn
medewerkers, bij elk stuk dat ik heb gemaakt. We debatteerden en waren het soms radicaal oneens, bijvoorbeeld over de vraag of we een pedagogisch deel zouden
maken voor het stuk, dat de procedures zou verhelderen,
dan wel een soort visualisatie die de werking van het
algoritme zou illustreren. Ik heb er ook in dit geval voor
gekozen om dat niet te doen.
Het kan vreemd lijken dat ik heb vermeden om constructies toe te voegen die me in staat konden stellen in
te gaan op de principes die Mohr uiteenzet en op die
manier het werk transparanter te maken.
Maar ik botste op alweer een ander fundamenteel
element van het theatermaken dat om aandacht vroeg
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“ Hoe verder ik kom in mijn
pogingen om een computer te ‘leren’
hoe je theater maakt, hoe meer ik
besef dat ik niet weet wat theater is. ”

en dat te maken heeft met de bij wijze van spreken
ontologische waarde die ik het werk wil geven.
Meervoudigheid presenteren zou een directe tegen
stelling creëren met een ander oud Aristotelisch concept,
de zogeheten ‘eenheid van actie.’ Het leek belangrijk
dat ik kon zeggen: Dat is het, dat is de gebeurtenis. De
eenheid van actie is naar mijn mening niet gewoonweg
een ouderwets historisch relict – geïntroduceerd door
de Grieken, gefetisjiseerd door de neoclassici, afgewezen door de modernen. Ook is ze niet enkel op het
vlak van narratief theater pertinent.
De eenmaligheid van de gebeurtenis maakt de paradox
mogelijk die centraal staat in het theater: dat het altijd
tegelijkertijd echt en niet echt is, dat het hier en nu
plaatsvindt, maar zijn kracht put uit de associatie met
een andere plaats en een ander moment. De spelers
staan voor je in een vreemde soort aanwezigheid – ongeacht de acteertechniek brengt zelfs de meest alledaagse
speelstijl de acteur tot een verhoogde staat van anderszijn – de tijd van het gebeuren op de scène wordt over de
reële tijd van de opvoering heen gelegd, de ruimte van
het podium is altijd beschikbaar om andere ruimtelijke
locaties te evoceren.
Dus het begon er minder dringend uit te zien om pedagogisch materiaal te integreren en het leek almaar meer
onontkoombaar om de toeschouwer in staat te stellen,
zij het voor even, zij het enkel af en toe, om een deel van
die paradox te ervaren die essentieel is voor het theater
en die het onderscheidt van andere kunstvormen.
Om het anders uit te drukken, het theater (in tegenstelling tot andere op tijd gebaseerde vormen) heeft een
onlosmakelijke relatie met de metafoor. ‘Dit hier’ is
altijd (potentieel) ‘dat daar’.
Omdat een deel van mijn stelling is dat algoritmen het
theater kunnen heruitvinden (en dat dat uitdagingen
inhoudt die zich niet voordoen als je werkt met algoritmen bij het creëren van andere kunstvormen), wou
ik een paar ideeën van me uitproberen rond theater en
metafoor. Ik presenteer de voorlopige hypothese dat het
de metaforische dwang is die theater tot theater maakt,
die het onderscheidt van dans, van muziek, van performancekunst – het is het metaforische aspect van theater
dat het zijn aparte karakter geeft. En verder dat de metaforische dwang de essentie is van de theaterparadox
die ik hierboven heb beschreven.
Ik gebruik de term ‘metafoor’ hier in de betekenis
die cognitief linguïst George Lakoff eraan geeft in
zijn essay A Contemporary Theory of Metaphor en
in andere werken. Lakoff laat zien dat metaforen een
alledaagse ervaring zijn, niet gewoon een poëtische
techniek of een linguïstisch ‘speciaal geval’. Een metafoor is veeleer een mapping, een verbinding in een
conceptueel systeem, die al vastligt voor hij geactiveerd wordt (bijv. in taal of beeld). Een conceptueel
systeem verbindt concepten met elkaar, stevig en voor
altijd. Conceptuele systemen zijn cultureel en historisch
specifiek, al zijn sommige zo algemeen dat ze vrijwel
universeel zijn.
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Als voorbeeld van een erg algemeen verspreide metafoor, die ik uit Lakoffs essay heb overgenomen, nemen
we de notie van ‘liefde als een reis’ en een kleine greep
uit de mogelijke specifieke uitdrukkingen die hem
activeren:
‘Kijk hoever we zijn gekomen. De weg was lang en
hobbelig. We kunnen nu niet meer terug. We staan op
een kruispunt. Misschien moeten we elk onze eigen weg
gaan. Onze relatie gaat nergens naartoe. We komen niet
vooruit. Onze relatie zit op een dwaalspoor. Ons huwelijk
is op de klippen...’ 7
Bekende uitdrukkingen als deze kunnen we aanvullen
met talloze nieuwe vondsten, kronkels, woordspelingen
enz. – zolang de onderliggende verbinding deugdelijk is
en de juiste richting opgaat (bijvoorbeeld niet: een reis
is liefde, wel: liefde is een reis.)
Lakoff merkt op: ‘Het is belangrijk te onthouden dat
metaforische mappings vaste verbindingen zijn die
kunnen worden geactiveerd, eerder dan algoritmische
processen die input krijgen en output geven.’ 8
Daarmee bedoelt hij dat onze menselijke hersenen niet
starten met een letterlijke betekenis en via een transformationele procedure aankomen bij de metaforische
betekenis – er is geen zoekproces, geen vertaalproces,
geen enkel proces van welke aard ook. Het bepalen van
de conceptuele overeenkomst (de mapping) komt vóór
elk beeld of elke specifieke uiting die haar activeert.
Dus als het theater een soort machine is die wezenlijk
steunt op metaforiek, op ‘dit is dat’ (ondanks het paradoxale feit dat het ook altijd nog ‘dit’ is), dan combineert
algoritmisch theater twee incompatibele manieren
om betekenis te creëren, doordat het in realtime een
sequentieel proces in gang zet dat de onderliggende en
vaste metaforen van ons kenvermogen continu activeert.
Het continue heden van dit type voorstelling botst zowel
tegen de ‘stabiliteit’ van de metaforische grond van het
theater als tegen de meedogenloze procedurele werking
van het algoritme.
Deze gedachtegang was zowel de oorzaak als het gevolg
van mijn recente stuk Yesterday Tomorrow (2015), een
project dat begon met een bijna banale metafoor over het
verstrijken van de tijd, ontleend aan popliedjes. De opvoering begint met Yesterday van de Beatles, en in zowat 30
aparte stappen transformeren algoritmen het liedje tot
Tomorrow uit de musical Annie. Toen mijn team en ik het
project ontwikkelden, belandden we in een diepgaand
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“ Algoritmisch theater zet aan
tot productieve samenwerkingen
tussen de logica van machines
en die van mensen. ”

dans

Meeting Jan Martens
Sweat Baby Sweat
do 27 okt 2016

creative
associate

Ode to the attempt
vr 28 okt 2016

Mohr en andere visueel kunstenaars-algoristen van de
eerste generatie breidden hun compositiemogelijkheden
uit door te experimenteren met de relatie tussen procedure en vorm. Algoritmisch theater houdt zich ook bezig
met die relatie, maar het voegt een derde factor toe aan
de vergelijking: die van het weergeven van herkenbaar
menselijk gedrag. Het bespreken van de moeilijkheden
om het proces van theatermaken te rationaliseren is
misschien de aanzet tot nieuwe denkwijzen over wat
theater is en hoe het werkt, en verder over de mogelijkheden van productieve samenwerking tussen de logica
van machines en die van de mens.

The Dog Days Are Over
za 29 okt 2016
© Alwin Poiana

onderzoek naar de overeenkomsten en tegenspraken
tussen verschillende modellen van tijdvoortgang: het
algoritmische, het digitale, het theatrale, het melodische.
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deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid
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Twintig jaar P.A.R.T.S.

juni 2016

Een interview met oud-student en docent Salva Sanchis
Twintig jaar geleden ontstond de
dansschool P.A.R.T.S., een initiatief
van choreografe Anne Teresa De
Keersmaeker. Het werd een school met
een ongeziene invloed op de danswe
reld en op het educatieve veld. Danser
en choreograaf Salva Sanchis was er
vanaf het begin bij, eerst als student,
later als docent. Lieve Dierckx sprak

met Sanchis naar aanleiding van de
publicatie 20 years – 50 portraits een boek
dat vijftig portretten van ex-studenten
bundelt. Etcetera neemt dit interview
integraal over.

door

Lieve Dierckx
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Goed doen wat je doet

De acteur wordt danser

De eerste keer dat ik uitvoerig sprak met Salva Sanchis
was tijdens een dubbelinterview met jazzmuzikant en
componist Kris Defoort, toen ze samen aan een performance werkten rond improvisatie in jazzmuziek en dans.
Improviseren als een manier van luisteren is een kunst
die Sanchis in de voorbije twintig jaar virtuoos in de
vingers kreeg. Als danser ontwikkelde hij binnen dat
parcours een unieke, diepgewortelde bewegingskwaliteit. Tenminste, zo dacht ik dat het gegaan was, tot
mijn toevallige ontmoeting met Tamayo Okano, een
klasgenote van Sanchis uit de eerste generatie van
P.A.R.T.S.-studenten. Het eerste wat haar over hem te
binnenschoot was zijn heel eigen, haast monnikachtige
bewegingskwaliteit wanneer hij danste. Zijn manier
van bewegen zat er dus toen al in.
Salva Sanchis vertelt over twintig jaar dansen, choreograferen en lesgeven. Doorheen het leven en werk
van Sanchis ontluikt zich tevens een portret van een
unieke school:
‘In 1992 zag ik voor het eerst een dansvoorstelling, een
solo van de bekende Catalaanse choreografe Angels
Margarit. Ik was achttien jaar en net begonnen aan het
Institut del Teatre in Barcelona. In datzelfde gebouw was
er een dansafdeling. Ik herinner me dat ik erg nieuwsgierig was naar de dansers. Alles aan hen was bijzonder:
hoe ze liepen, wat ze droegen… Soms zaten er echt
vreemde vogels tussen. Hun voorstellingen zonder tekst
waren voor mij pure magie. Ik was danig gefascineerd
wanneer ze geluidloos neervielen en over de vloer
rolden. Dat soort details gaf hen in mijn ogen een haast
irreële status. Verder was ik erg onder de indruk van hun
virtuositeit en hun technische vaardigheid.
Ik keek toen naar dans vanuit mijn achtergrond in fysiek
theater – het werd me nooit helemaal duidelijk hoe het
daar met techniek precies moest. In theater leek het
eerder iets wat je in je had, of niet. In mijn opleiding
was het vaak alsof we losweg sampelden: lichaamswerk
hier, stem daar, nu eens acrobatie, dan weer jongleren
of schermen. Wij deden van alles een beetje maar niets
echt grondig. Terwijl die dansers alleen maar dansten,
een hele dag lang. Ik bewonderde hun toewijding. Zo
kan je uitblinken in een discipline. Toch kwam het nooit
bij me op dat ik zelf een danser zou kunnen zijn – in mijn
milieu gold dat je vroeg aan dans moet beginnen om
er goed in te worden.
Na drie jaar theaterschool was ik nogal ontgoocheld
over mijn opleiding en bij uitbreiding over theater.
Dans daarentegen bleef me prikkelen, dus ik startte
danslessen in een privéschool. Niet om een danser
te worden: de lessen moesten het beeld voeden dat
ik van mezelf had als een veelzijdig theaterperformer.
Onverwacht ontving ik van de dansleraren veel positieve feedback. Ze adviseerden me om verder te investeren in dans. Zo kreeg ik meer zelfvertrouwen.’
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‘De improvisaties in die danslessen waren een openbaring. In de theateropleiding had ik improvisatie altijd
erg moeilijk en belemmerend gevonden, omdat het
aanvoelde alsof ik dan tegelijk acteur en scriptschrijver
moest zijn – het zat ook allemaal heel erg in mijn hoofd.
Ooit hoorde ik een componist zeggen dat improviseren
is als een deur die je openzet naar een ongekende tuin,
alsof je in een ruimte komt waarvan je nooit wist dat
die er was. Zomaar de toestemming krijgen om eender
wat ik wilde in beweging uit te drukken was voor mijn
expressief potentieel precies zo. Ik voelde me meteen
heel sterk. Improviseren had een enorme impact.
Rond die tijd nam ik een besluit: ik zou naar het buitenland gaan, hoe dan ook, waar dan ook, en liefst naar
een dansschool. Niemand had me een zetje gegeven,
niemand hielp me. Ik woonde in Spanje en had geen
familie of bekenden daarbuiten. Toch raakte ik geobsedeerd door de idee dat ik naar het buitenland moest als
ik iets van mijn leven wilde maken. Wist ik toen veel dat
ik er zou blijven (lacht). Het is de enige periode in mijn
hele leven – ik ben eenenveertig jaar intussen – die ik zo
actief heb aangestuurd. Het vreemde is dat ik zelfs nu
geen idee heb waar dat vandaan kwam. Op een dag stond
ik er mee op, het moest en het zou gebeuren. Ik kwam
P.A.R.T.S. op het spoor en deed auditie zonder een greintje
zelfvertrouwen. Om een of andere onverklaarbare reden
werd ik al in de eerste auditieronde toegelaten. Ik heb
nooit gevraagd waarom (lacht). Mijn inschatting was dat
ze ofwel een serieuze beoordelingsfout hadden gemaakt,
of dat er misschien ergens een kiem zat waaraan ik kon
werken. Toegelaten worden tot P.A.R.T.S. was uitermate
intimiderend, alsof ik ongenodigd op een plek terechtkwam waar ik eigenlijk niet thuishoorde.
Ook toen nog beschouwde ik mezelf als een acteur die
iets kwam leren van dans. Maar er zat zoveel verscheidenheid in de groep en in de lessen dat ik al snel
begreep dat iedereen zijn sterke en zwakke punten had.
In ballet stond ik nergens, terwijl de lessen rond bijvoorbeeld release-techniek of Trisha Brown-techniek voor
iedereen nieuw waren. De manier waarop ik beweging
begreep, bleek perfect geschikt om daarmee om te gaan.
Het feit dat ik weinig moest afleren, maakte dat ik een
streepje voor had op de anderen. Er vielen geen ingesleten gewoonten te ontmantelen. Pas toen ik later zelf
ging lesgeven, besefte ik wat een voordeel dat kon zijn.
Halfweg in het tweede jaar van P.A.R.T.S. volgde nog een
sleutelepisode, na een periode vol verwarring en ontgoocheling. In feite werd ik verzocht te vertrekken – vraag me
alleen geen details (lacht). Laten we het erop houden dat
er een serieuze crisis was. Op dat ogenblik was ik er wel
al van overtuigd dat ik materiaal in me had om een danser
te zijn – alleen was het enkele maanden onduidelijk of ik
zou terugkomen voor het derde jaar. Uiteindelijk keerde
ik terug, maar wel met de wetenschap dat er iets moest
veranderen in hoe ik was en wat ik er deed. Cruciaal was
dat ik mijn eigen werk kon maken. Gewoon elke dag de
lessen volgen was niet genoeg om het potentieel van de
opleiding optimaal te benutten, vond ik. Na die crisis kon
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ik de input uit de lessen creatief toepassen in de studio,
en er opnieuw helemaal voor gaan. Een heel lastige fase
werd zo de start van een carrière als choreograaf waar
ik zelfs nooit van had durven dromen.’

“ Improviseren is alsof je in een
ruimte komt waarvan je nooit wist
dat die er was. ”

Meer dan lesgeven
Na P.A.R.T.S. leek het alsof ik gewoon kon aansluiten
bij wat er op mijn weg passeerde. Het grote voordeel
was dat ik in een omgeving werkte die mijn inzet en
inspanningen opmerkte en apprecieerde. De eerste vier
jaar heb ik mijn eigen werk gecreëerd. Toen in 2002 Anne
Teresa De Keersmaeker me vroeg voor Bitches Brew
wilde het toeval dat er net een van mijn projecten was
afgelast. Zo kwam het dat ik de volgende vijf jaar voor
Rosas ging werken, eerst als danser, daarna als assistent
en choreograaf. Opnieuw een belangrijk keerpunt, ook
al omdat ik via Rosas terugkeerde naar P.A.R.T.S., zij
het nu om er les te geven.
Die danslessen geven voelde meteen goed. Het geeft
me immers veel voldoening om te zien hoe mensen
zich ontwikkelen. De bijzondere band tussen leraar en
leerling helpt om het beste uit de student te halen. Bij
P.A.R.T.S. zijn de studenten jong, maar erg kritisch. Ik
geef hen graag een van mijn favoriete Japanse wijsheden mee: “een meester is iemand die gewoon vroeger
begonnen is dan jij”. Dat soort uitspraken ontmijnt en
demystificeert de relatie tussen lesgever en leerling.

Ooit hoorde ik iemand van het P.A.R.T.S.-lerarenkorps
zeggen: “nog twee jaar en deze studenten zijn je collega’s – dan kom je hen tegen als gelijken in het dansveld”.
Dat aspect van lesgeven bij P.A.R.T.S. waardeer ik erg.
Lesgeven is voor mij een symbiotische en voedende
activiteit. Het dwingt me om nieuwsgierig, goed georganiseerd, veeleisend en helder te blijven in mijn benadering van beweging, wat dan weer doorsijpelt in mijn
eigen werk. Je eigen werk choreograferen kan je puur op
intuïtie doen. Er zijn altijd wel dingen te bespreken met de
dansers, maar een creatief proces is de facto een continue
staat van verwarring. Jij bent zoekende, de performers
zijn zoekende, het proces zit vol misverstanden, en zo
hoort het ook. Terwijl als je met studenten werkt dan wil
je niet te veel verwarring zaaien. Dus moet ik nadenken
over hoe ik met hen kan communiceren over beweging,
niet alleen in taal, maar ook in aanpak. Lesgeven dwingt
je om te bepalen wat belangrijk is om met de studenten
te doen en wat je hen het best meegeeft.

(C)
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Je weet misschien dat ik al een tijdje psychologie
studeer. Naast allerlei andere redenen was ook mijn
lespraktijk bij P.A.R.T.S. een belangrijke motivatie om die
studie aan te vatten. Bij P.A.R.T.S. zie ik erg getalenteerde
studenten. Sommigen zijn uitzonderlijk begaafd, anderen
zijn nog zoekende, maar bijna allemaal kunnen ze met
hun lichaam ongeveer alles doen wat ze willen. Toch zie
je, na drie of vier jaar opleiding, en ook daarna, grote
verschillen in hun vorderingen. Vaak houdt dat verband
met hoe ze hun denken structureren, hoe ze de gestelde
verwachtingen begrijpen en hoe ze zich organiseren
om aan die gepercipieerde verwachtingen te voldoen.
Veel heeft te maken met hoe flexibel ze met strategieën
omgaan, hoe ze zich aanpassen, of ze overweg kunnen
met feedback of helemaal niet (lacht)… Dat soort zaken
fascineert me, daar wil ik meer inzicht in krijgen.’

“ Dansles geven voelde meteen goed.
Het geeft me veel voldoening om te
zien hoe mensen zich ontwikkelen. ”

zelfs als we vaak geen benul hebben hoe we die kennis
in woorden kunnen omzetten. Daarom is het ook zo
moeilijk om ze efficiënt te archiveren en over te dragen.

‘Hoe mijn eigen choreografische praktijk doorheen de jaren
evolueerde? Dat is complexe materie. Als ik er al iets over
kan zeggen, is dat improvisatie altijd de kern is geweest.
Tegelijk betekent dat niets meer dan wanneer een schilder
zou zeggen: “ik werk met kleur.” Daarmee weet je alles en
niets. Gerhard Richter, de schilder, zei daarover: “schilderen
en denken hebben niets met elkaar te maken, want als je
schildert is schilderen denken.” Als je “schilderen” vervangt
door “dansen”, klopt wat hij zegt evengoed.

Alleen al doende kan ik ontdekken waar het in mijn werk
om draait, telkens opnieuw en opnieuw. Het enige wat
ik er in algemene termen over kan zeggen is dat ik graag
wil dat mensen iets ervaren, en dat ik kwaliteit hoog
in het vaandel draag. Want er speelt zich iets af in de
inspanning die je levert om de dingen goed te doen, in
die lange uren van oefenen en werken. Mijn premisse
is dat al die moeite een intrinsieke waarde heeft. En dat
ze iets teweegbrengt bij wie ernaar kijkt. Vergelijk het
met een goedgemaakte tafel: die is waardevol, gewoon
omdat ze goed gemaakt is. Het doet er verder niet toe of
ze rond, hoog of laag is – ze is goed gemaakt, dat is wat
telt. Het gaat om de intrinsieke waarde van ambachte
lijkheid, van een activiteit of praktijk, ongeacht wat het
is dat je doet. Zo probeer ik ook te werken.

Dansen an sich kan een diepgaande intellectuele
onderneming zijn. Kennis komt niet alleen voort uit
geïsoleerde reflectie, maar ook – of liever: eerder – uit
het volle bewustzijn van het aanwezige lichaam. Fysieke
ervaringen bevatten en genereren een diepe kennis,

Mijn ervaring is dat als je vele uren aan een object
besteedt, het object verandert. Ik geloof in het feit dat
toewijding overgeheveld wordt. Nog belangrijker is
om je activiteit te benaderen als een onvoorwaardelijk
engagement. Als je dans studeert, kan je niet anders

De choreografische praktijk als ambacht

(D)

16

Etcetera 145

dan zo werken. Ook op lange termijn is dat engagement
in dans primordiaal. Voor mezelf ben ik eruit dat het er
uiteindelijk op neerkomt om de best mogelijke randvoorwaarden te creëren waarbinnen ik het werk zo goed als
mogelijk kan maken. Het resultaat is als de tafel: soms
wordt het een kleine tafel, soms maak ik er eentje die
steviger is of zwaarder, maar in feite maakt dat niets uit.
Elke nieuwe creatie is telkens opnieuw een poging om
de dingen zo goed mogelijk te doen.

Improviseren doe je zo
‘De manier waarop ik improviseer – en improvisatie aan de
studenten doorgeef – heeft niets te maken met niet weten
wat de volgende stap is. Ik werk bijvoorbeeld met vormen,
of met kwaliteiten, of met snelheden die in de verschillende vormen gebruikt worden. Je kan dit vergelijken met
een jazzkwartet dat repeteert om inzicht te krijgen in het
materiaal waarmee ze improviseren. Niet alle noten liggen
vast – alles blijft wendbaar. In dat proces ontwikkelen de
muzikanten een manier van naar elkaar luisteren, van
samenspelen. Dat soort van repeteren en werken met
improvisatie vergt én vastbeslotenheid én overtuiging
én een gevoel voor richting. Dat zit zo: als je geen vastgelegde frase hebt, en je wil toch een vooraf bepaalde
dynamiek of expressief bereik overbrengen, dan moet je
beslissingen nemen op het moment zelf om die bewegingen mogelijk te maken. Dat vind ik enorm boeiend.
Het vormt de base line van mijn creatieve praktijk.
Improviseren is in mijn praktijk een continu proces.
Gelijklopend is er ook een voortdurende overdracht van
ervaringen van de ene creatie naar de volgende. Ook
het team van performers verandert nooit abrupt, altijd
is er wel iemand die aan een of meer vorige creaties
meewerkte. Voor mij zit er een grote rijkdom in dat langetermijnaspect van omgaan met dans en choreografie.’

Alles is ijdelheid: de paradox van
een danscarrière
‘Een carrière in dans is een beladen begrip. Ambitie
maakt er integraal deel van uit, ten goede of ten kwade.
IJdelheid ook. Soms lijkt het alsof een kunstenaar niet uit
artistieke noodzaak creëert, maar om zijn of haar carrière
vooruit te helpen. Dat is een valkuil – (aarzelt) waar ik zelf
op een bepaalde manier ook mee te maken heb gehad.
Dat soort dingen heb ik pas echt kunnen onderkennen en
benoemen nadat ik vader werd, twee jaar geleden. De
geboorte van mijn dochter heeft mijn prioriteiten goed
op hun kop gezet, zelfs tot op het punt waar de hele
notie van carrière compleet irrelevant lijkt geworden.
Cru gesteld: het kan me geen bal meer schelen. Wat ik
nu belangrijker vind is de combinatie met mijn gezinsleven. Pas op, dat heeft niets te maken met het werk zelf:
de praktijk van kunst creëren heeft voor mij absoluut
niet aan belang ingeboet. Ik voel me nog altijd even
betrokken als ik choreografeer of dans. Wat me niet
meer interesseert is mijn positie in het veld, de erkenning die ik krijg als choreograaf.

TWINTIG JAAR P.A.R.T.S.

“ Dansen an sich kan een diep
gaande intellectuele onderneming
zijn. ”

En ja, schrik niet, hier komt het nieuws: ik ga stoppen
met choreograferen en performen. Volgend jaar verhuis
ik met mijn vrouw (de Griekse danseres en choreografe
Georgia Vardarou, red.) en dochtertje naar Catalonië.
Dat heeft alles te maken met de onhoudbare druk om
alsmaar te werken, hier in Brussel. Ons gezinsleven
staat voortdurend onder druk, thuis functioneren we
in overlevingsmodus. Georgia en ik hebben allebei
het gevoel dat het Zuiden ons dichter kan brengen
bij wat we kennen en missen, dat we daar een andere
balans kunnen vinden tussen werk en gezinsleven – en
daarmee bedoel ik niet alleen ons kleine gezinnetje,
maar ook de ruimere kring van familie, vrienden en
kennissen. Georgia zal blijven dansen en choreograferen, maar ik wil alleen nog het podium op om
bestaand werk te tonen, als er vraag naar is. Ik ga
ook weg bij Kunst/Werk, de organisatie die ik samen
met Marc Vanrunxt leid. Het subsidiedossier voor de
komende beleidsperiode is opgesteld zonder mij. Bij
P.A.R.T.S. blijf ik beschikbaar voor modulaire lesopdrachten, voor het overige zet ik een punt achter alle
andere pedagogische activiteiten. Op die manier wil
ik tijd maken om in Barcelona mijn studie psychologie
voltijds af te werken. Of die studie me professioneel
een andere richting zal uitsturen, moet ik gewoon
afwachten. Alles bij elkaar is dit een heel spannende
situatie, ook omdat we hier heel wat zekerheden
opgeven. Ik realiseer me heel goed dat we nergens
anders de erkenning en voordelen zullen vinden die we
in België krijgen. Maar we kunnen er niet onderuit dat
er een bepaalde levensstijl is die we al te vaak missen.
Dansen is voor mij altijd de manier geweest om het
leven heel bewust te ervaren, maar er zijn andere
wegen die ik al die jaren genegeerd heb, of waar ik
geen weet van had. Het mag misschien bot klinken,
maar ik besef nu dat er leven is naast de dans. Wat
niet wegneemt dat ik blij ben dat ik met een goed
gevoel kan terugblikken. Ik mag zeggen dat ik het beste
uit mezelf gehaald heb: ik ben niet lichtzinnig met de
dingen omgegaan. Ik heb veel meer bereikt dan wat
ik ooit voor mogelijk hield toen ik naar Brussel kwam
als een acteur die iets wilde leren van dans.
En ja, het lijkt me best aantrekkelijk om op mijn vijfenzestigste nog te dansen, maar evengoed zie ik de ijdelheid van de gedachte dat ik zou voorbestemd zijn voor
dans. Ik wil uitzoeken of er andere dingen zijn – dingen
waar ik niet per se in moet uitblinken om er zingeving
uit te halen. Want ook dat is heel eigen aan kunst: succes
hebben, beter dansen of meer aandacht krijgen dan
anderen. Ik heb een ander soort ervaring nodig van wat
werk kan betekenen: waar het echt om draait, en welke

17

“ We moeten ons blijven realiseren
hoe uitzonderlijk de situatie voor
kunstenaars hier is. ”

vorm dat kan aannemen. Misschien zal ik niet meer
opvallen, maar misschien is dat juist nodig om niet
in dezelfde val te trappen.’

Kwesties uit het veld
‘Dans in Vlaanderen en Brussel is van een uitzonderlijke
kwaliteit, maar de situatie is erg fragiel. Dat komt omdat
de politieke arena een grote invloed heeft op het veld,
terwijl net een aanzienlijk deel van de kunstenaars door
hun culturele of geografische afkomst weinig voeling
heeft met de Vlaamse of Belgische politieke besluitvorming. Tel daarbij de werkomstandigheden van dansers
en choreografen: ze zijn altijd op tournee of bezig
met opdrachten in het buitenland waardoor ze vaak
als vreemdelingen in dit land wonen, zelfs na vijftien
jaar. Ik ga ervan uit dat een aantal van hen graag meer
betrokken wil zijn, of zich actiever wil inzetten voor de
toekomst van dans in Vlaanderen en Brussel. Maar vaak
hebben ze gewoon geen idee hoe ze dat best aanpakken.
Dus blijven we afhankelijk van een heel kleine groep
mensen met een sleutelpositie tussen de politiek en het
dansveld: programmatoren, zakelijke leiders van dans
organisaties, theoretici, journalisten.
Als ik nu wegga, is het alsof ik de kamer uitsluip, zonder
te weten hoe ik mijn steentje kan bijdragen om die
problemen mee op te lossen, omdat het zo ingewikkeld
is. Kunstenaars staan altijd voor hetzelfde dilemma: aan
de ene kant willen ze met rust gelaten worden – laat me
in die studio mijn ding doen – terwijl ze weten dat het
niet realistisch is. Ik vind dat je niet te ver af mag staan
van de structuren die het voor jou mogelijk maken om
in die studio te werken én die je daarvoor ook betalen.
België is wat dans betreft op dat vlak uniek, en vaak de
reden waarom kunstenaars zich hier vestigen en niet
ergens anders. Die combinatie van factoren maakt van
de positie van de kunstenaar hier een netelige kwestie.
Zelf probeer ik zoveel mogelijk mee te zijn met wat
zich op het beleidsvlak afspeelt. Mijn ervaring is dat
het gemakkelijker is om betrokken te blijven als je
deel uitmaakt van een gezelschap. Aan de andere kant
constateer ik dat het voor alsmaar meer performers
niet meer zo cruciaal is om in Brussel of Vlaanderen
aanwezig te zijn. Ze zetten in op verschillende steden.
Meer nog, ik heb het gevoel dat sommigen er niet
echt mee zouden inzitten – en nu stel ik het even heel
scherp – als Brussel niet langer een internationaal
centrum voor dans zou zijn, omdat ze ervan uitgaan dat
ze hun ding al hoppend kunnen doen: van Berlijn naar
Stockholm naar Wenen en zo verder. Maar ik zie ook
welke tol dat soort levensstijl eist, hoe groot de druk
is. Ik zie freelancedansers die voortdurend de hort op
moeten als ze het werkritme willen aanhouden waarmee
ze hun brood kunnen verdienen. Dat houd je een aantal
jaren vol, het kan zelfs een opwindende tijd zijn, maar je
fysieke conditie moet het vroeg of laat ontgelden. Ook
op menselijk vlak is het niet constructief: voortdurend
weer verder moeten, tekens heel intense ontmoetingen
in je werk achterlaten, nergens in kunnen investeren, niet
in familie, niet in vriendschap. De grond onder je voeten
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schuift voortdurend weg, er is te veel beweging, geen
tijd om dingen te laten ontstaan.We moeten ons blijvend
realiseren hoe uitzonderlijk de situatie voor kunstenaars
hier in Vlaanderen en Brussel is. Hoeveel landen zijn er
waar je bij een instelling als Kunstenloket infosessies
krijgt over subsidies in het Engels? Waar je als kunstenaar terecht kan bij consulenten die informatieverlening
als een missie zien en die zich niet gedragen alsof ze je
een gunst bewijzen? Soms denk ik: hoe halen we het in
ons hoofd? Is het wel normaal dat we vijftien jaar in een
land zijn, doen alsof we al die rechten verdienen, terwijl
we niet eens de taal leren, laat staan al de rest en ons ad
infinitum gedragen als eregasten? In een stad als Parijs
bijvoorbeeld krijg je dat volgens mij niet gedaan zonder
je in te spannen om te functioneren als een Parijzenaar.
Aan de andere kant blijft het voor Vlaanderen en Brussel
dé uitdaging om zich ten volle bewust te zijn van die
ongelooflijke schat in hun midden. Een danspraktijk en
-veld van dit kaliber zijn zeldzaam. Dat is de verontrustende kant van de zaak: zullen mensen die het kunnen
weten, mensen zoals jij en anderen hier, zullen jullie
de buitenwereld kunnen blijven overtuigen dat we zorg
moeten dragen voor zo’n juweel?’

20 Years – 50 Portraits wordt uitgegeven door P.A.R.T.S.
Redacteur: Theo Van Rompay, 408 pagina's
Beschikbaar via www.parts.be
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Lieve Dierckx
is vertaler en theaterwetenschapper.
Ze schrijft freelance over dans en podiumkunsten voor
verschillende magazines, huizen en choreografen.
Salva Sanchis
studeerde theater aan het Institut del
Teatre in Barcelona en verhuisde dan naar België om te
studeren bij P.A.R.T.S. (1995-1998). Al tijdens zijn studie
creëerde Sanchis verschillende solo’s en groepschoreo
grafieën. In 2003 vervoegde hij het dansgezelschap
Rosas, eerst als danser, daarna als co-choreograaf
naast Anne Teresa De Keersmaeker. Sinds 2009 maakt
Sanchis deel uit van de dansorganisatie Kunst/Werk,
samen met choreograaf Marc Vanrunxt. In totaal heeft
Sanchis een twintigtal choreografieën op zijn naam
staan. Sinds 2004 is Sanchis verbonden aan P.A.R.T.S.
als coach en coördinator.
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Drie statements
Waarom blijft Shakespeare 400 jaar
na zijn dood nog steeds de meest
gespeelde theaterauteur van de Lage
Landen? Koen van Kaam en Jorgen
Cassier van Zuidpool, toneelauteur
Paul Pourveur en regisseur Mokhallad
Rasem laten hun licht schijnen over

het hedendaagse belang van the bard.
Of het gebrek eraan. Of niet. Uit hun
statements spreken drie heel verschil
lende visies over de omgang met het
toneelrepertoire.

(A)

TO PERISH OR NOT TO PERISH
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“Shakespeare is dead,
get over it.”
Paul Pourveur
Kunstvormen zoals architectuur of beeldhouwkunst
hebben hun ruïnes. Ruïnes behoren definitief tot het
verleden en maken deel uit van het versteende geheugen.
Ze geven de status van de menselijke evolutie aan op
een specifiek ogenblik in de geschiedenis.
Theater heeft geen ruïnes, geen onvolledige voorwerpen – enkel tekstmateriaal dat opgeslagen is in het
geheugen van de mensheid. Theater ondergaat dan
ook dezelfde mechanismen als die van het geheugen.
Wanneer ik een herinnering oproep uit mijn jeugd, wordt
deze opgepoetst en behoudt zij de levendigheid van
weleer. Als klassieke toneelstukken opnieuw worden
opgevoerd, ondergaan ze eenzelfde proces. Klassieke
toneelstukken behouden hun originele functie tegenover
het publiek, lijken nooit ‘oud’ of ‘stoffig’ en geven zelfs
de valse indruk dat ze ‘actueel’ zijn.
De specifieke band van het theater met het geheugen
stimuleert de interpretatie, stimuleert de overinterpretatie. Klassieke toneelstukken worden overladen met
zingeving. Ze worden beschouwd als een oneindige set
van antwoorden die het heden verklaren of als model
kunnen fungeren voor het heden.
Het theater beschouwt het verleden vaak als een
vaste waarde, als drager van waarheden. Maar deze
waarheden zijn niet altijd toepasselijk op het heden, ze
overleven de eeuwwisselingen niet, omdat tijdperken
de waarheden naar de omstandigheden herschikken.
De grote thema’s zoals liefde, macht, enzoverder reizen
door de eeuwen heen, maar worden constant geherdefinieerd al naargelang een sociale omgeving, een wereldbeeld, een perceptie van de werkelijkheid.

Door Shakespeare als ‘brandend actueel’ of ‘eeuwigdurend’ naar het hier en nu te halen, wordt ook de ideologie binnengesmokkeld dat de menselijke aard niet is
veranderd sinds de zeventiende eeuw en dat de wereld
eveneens dezelfde is gebleven – hetgeen toch kwalijke
gevolgen kan hebben voor de geestelijke gezondheid
van de hedendaagse mens.
Van Shakespeare wordt vaak een merknaam gemaakt met
de duidelijke boodschap dat Shakespeare de eigenlijke
definitie van theater is, dat hij het theater belichaamt.
Toegegeven: ik heb nooit die obsessie van theatermakers begrepen voor klassiek theater. Heeft het met
nostalgie te maken, nostalgie naar een wereld waarin
alles nog begrijpelijk en verklaarbaar was of gaat het
om een westers cultureel imperialisme, het geloof in
een culturele suprematie?
Ik zeg niet dat theater aan geheugenverlies moet lijden,
maar misschien is het hoog tijd dat het op zoek gaat naar
een andere verhouding met het verleden, met de traditie.
Hoe dan ook: ik ben een grote bewonderaar van het
werk van William Shakespeare.

“De volledige menselijke
natuur in kaart gebracht”
Koen van Kaam & Jorgen Cassier (Zuidpool)

Klassiek repertoire is, net zoals een compact disc, een
voorwerp dat blijkbaar nooit verslijt – hetgeen angstwekkend is. Als deze dingen niet verouderen, is het net
alsof de toeschouwer de enige is die wel verslijt, wel oud
wordt. Tijdens een voorstelling van een klassiek toneelstuk heb ik steeds het gevoel dat niet Shakespeare of
Molière of Goethe dood is, maar dat ik dood ben.

‘Geboren worden is uittreden, sterven is binnentreden.’
Lao Tse, de grote Chinese denker, stelt het leven voor
als een minuscule, haast onzichtbare speldenknop
tussen ’er nog niet zijn’ en ’er niet meer zijn’. Ontneem
alle personages van alle teksten die Shakespeare
ooit heeft geschreven hun rang en stand. Schakel alle
koningen gelijk met hun doodgravers, de edelen met
hofnarren, zuiplappen en poortwachters. De geliefden
met keizers, keizerinnen en ambachtslieden. Etnische
minderheden met sprookjesfiguren, gefaalde staten en
usurpators. Troonopvolgers met broers en zussen en
mythische goden met de uitbater van een stamkroeg.
Dan blijft er maar één fantastisch maar ontluisterend
beeld over: de mens is een moment en het bestaan
een oogwenk. Ieder mensenleven wordt vermalen en
verteerd door het altijd voortdenderende monster van
de geschiedenis en de zin ervan is nauwelijks te achterhalen. Om het met de woorden van Shakespeare zelf
te zeggen nadat Koning Richard II in zijn kerker afstand
heeft gedaan van zijn kroon en zijn aardse bezittingen:
de mens vindt geen vrede met zichzelf tenzij hij vrede
heeft met dit: de mens is niets…

De toneelstukken van Shakespeare worden vaak bestempeld als ‘universeel’. Maar in onze gefragmenteerde,
half-reële/half-virtuele wereld is niets meer universeel.

In deze ondraaglijke patstelling, in dit theater waarin
met een nepzwaard duchtig wordt gestreden voor zin
en betekenis heeft Shakespeare als eerste de volledige

De verwoede pogingen om het verleden te herspelen,
telkens als een referentie te gebruiken, brengt een
onvermijdelijk mythologiseren van het voorwerp, van
het toneelstuk met zich mee, waardoor het een speciale,
onaantastbare status meekrijgt, maar waardoor het
toneelstuk ook verstard raakt in een totaliserende
verabsolutering.
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menselijke natuur in kaart gebracht. Hij vond de mens
uit waar hij bij stond, of hij nu in de vip-loges zat of
tussen het plebs op de parterre. Hij schreef met een bijna
kinderlijk speelse pen ons bestaan op. Bijna achteloos.
Gewoon. In vijf beklemtoonde en vijf onbeklemtoonde
lettergrepen. Zo: v – v – v – v – v –
Als Macbeth, nadat hij uit pure paranoia zo ongeveer zijn
hele hofhouding – medestanders en vrienden incluis –
heeft uitgeroeid, het nieuws verneemt van de dood van
zijn vrouw, komt hij aanvankelijk niet verder dan dat het
niet het moment is, dat het als het ware niet in zijn planning past (’She should have died hereafter’). Wat volgt
leest als een filosofische bespiegeling over het leven:
’Life ’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.’
Als ik, een arme speler, ergens die woorden uitspreek
voor een publiek, nadat ik meer dan een uur op dat
podium heb gestrut en gefret tot ik niet meer word
gehoord, als ik furieus aan Macbeth gestalte geef en
geluid aan al diens zinnen, woorden, lettergrepen,
komma’s, vragen, uitroeptekens, word ik als speler
daar en instant, en enkel in dat moment herleid tot
idioot, die van het leven een verhaal maakt, of erger
nog, van mijn verhaal het leven. Ik betreed een andere
dimensie van betekenis die enkel geldt in de parti
culiere realiteit van dat theater, omdat de fictie van
personage, intrige en plot slechts een moment door
de realiteit van de mens achter de speler wordt ingehaald, in het singuliere moment van een vluchtig
hardop uitgesproken ’signifying nothing’.
Deze processen en implicaties van het gesproken woord
(meer dan zijn literaire waarde), namelijk wat het betekent te spreken, iets en plein public te zeggen, los van
scenische context, plotontwikkeling en dramaturgische
consequentie, verlenen Shakespeare zijn unieke plek
onder de klassieken. Hij schonk ons de psychologie van
het spreken, en bijgevolg een bijzonder inzicht in onze
natuur: de mens is een taalconstructie; de mens is wat
hij zegt dat hij is; maar wie kan zeggen dat hij is wat hij
zegt dat hij is…

TO PERISH OR NOT TO PERISH

In die zin is het bijna een schande (we doen hem alleszins tekort) dat zijn teksten ons zijn overgeleverd in
geschreven vorm. Ze zijn nooit bedoeld om gelezen
te worden, maar om te worden gememoriseerd en
vervolgens uitgesproken, gehoord, en indien mogelijk
onthouden. William Shakespeare was geen auteur. Hij
was geen schrijver, zoals wij een schrijver zien. William
Shakespeare was een leverancier van woorden, die
enkel tot leven komen in de stemmen van arme spelers
en op die manier werelden en realiteiten blootleggen,
die bij het stil lezen diep in het verborgene blijven. Ook
vandaag. En hier. In onze hedendaagse theatrale realiteit. In ons inmiddels willens nillens bijgestelde beeld
van de mens als louter taalconstructie.
Macbeth draait zich om en werpt zijn verstijfde bode,
die stil getuige was van heel zijn ’life is a tale, told by
an idiot, signifying nothing’, achteloos toe: ’Thy comest
to use thy tongue, thy story quickly!’
In die onmogelijkheid begint de arme man schoorvoetend, maar plichtbewust aan een nieuw, aan ’zijn
verhaal’. En bij uitbreiding wij aan het onze.

“Het leek wel alsof hij
in onze tijd leefde”
Mokhallad Rasem
Tijdens mijn theaterstudies in Bagdad maakte ik
kennis met het oeuvre van Shakespeare. Zijn stukken
waren toen een openbaring, het was net alsof ze zich
in de hedendaagse realiteit van Irak afspeelden. Hij
beschreef onze crisis, ons gedrag, onze afkeer, onze
isolatie, ons geweld, onze stilte, onze geschiedenis, onze
machthebbers. Het leek wel alsof hij in onze tijd leefde.
Shakespeare bezat het literaire lef om via zijn stukken
dominante figuren in hun blootje te zetten en hield ons
op die manier een spiegel voor.
Ik las zijn teksten met de ogen van een kind van de
Arabische cultuur, en associeerde shakespeareaanse
thema’s als dood, liefde, jaloezie, twijfel, moord, angst,
geweld, haat, samenzwering, religie, waarheid, honger,
onderdrukking, pijn, vernietiging, oorlog, kwaad, wreedheid, chaos, verdriet, ... vooral met mijn eigen leefwereld. Ik besefte dat de geschiedenis zich herhaalt, maar
het was niet enkel mijn realiteit die ik beschreven zag.
Toen ik mij enkele jaren later in België vestigde en voor
Toneelhuis voorstellingen begon te maken, heb ik zeer
bewust voor Shakespeares oeuvre gekozen. Het ging mij
daarbij niet om een tekstgetrouwe enscenering van het
repertoire. Ik wou op zoek gaan naar universele codes
en een parallel trekken met mijn persoonlijke verhaal
en achtergrond. Mijn oude en mijn nieuwe leefwereld
vielen samen in zijn werk, en Shakespeare gaf mij de
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ruimte om een geheel eigen universum te creëren met
het beste van beide werelden, op de grens tussen werkelijkheid en verbeelding.
Romeo & Julia (2013)
Toen ik op bezoek was in Irak, wees mijn moeder op een
oude kapotte auto in de buurt van ons huis. De auto was
van een koppel dat intussen is gestorven. Mijn moeder
vertelde me hoe die auto haar voortdurend herinnert
aan de liefde tussen die twee mensen die altijd samen
gingen rijden. Ze zaten altijd samen in de auto, op weg
naar het park, op weg naar het restaurant. Dat verhaal
heeft me heel erg geïnspireerd. Ik ging uit van de vraag
‘wat als Romeo en Julia niet gestorven waren?’ De uit
gebrande auto werd het decor. Waar de klassieke Romeo
en Julia een tragische dood sterven door de oorlog
tussen hun families, bleven de drie Romeo’s en Julia’s
die ik op de scène zette in leven, ondanks een oorlog
en ondanks elkaar. Die drie generaties Romeo en Julia
waren elkaars heden, verleden en toekomst, en ook
elkaars gedachten, herinneringen en dromen.
Hamlet Symphony (2014)
In 2008 – ik was toen al in België – kreeg ik het bericht van
mijn familie dat mijn vader was overleden. Omdat mijn
papieren nog niet in orde waren, kon ik toen niet terugkeren voor de begrafenis. Ook nu kan ik nog steeds niet
naar zijn graf omdat hij in Syrië begraven ligt, waar mijn
familie omwille van de ellendige situatie in Irak naartoe
vluchtte. In de weken na zijn dood droomde ik iedere nacht
over hem. Hij sprak met mij alsof hij nog steeds in leven
was. Toen ik dan eindelijk de mogelijkheid kreeg om terug
te keren naar mijn land, trof ik mijn stad na de val van de
macht verwoest aan en werd ik geconfronteerd met de
afwezigheid van mijn vader, net als Hamlet. Rouw om
de dode vader en wraak op de nieuwe dictator stonden
centraal in de voorstelling die ik maakte. Ik gebruikte
als metafoor voor de vlucht van het geweld een boot,
waarmee Hamlet vertrekt, op zoek naar de waarheid.
Othello (2015)
Als nieuwkomer in België probeer ik mijn eigen plek
te vinden. De manier waarop mensen met elkaar
omgaan, hoe ze samen leven en een samenleving
organiseren houdt me sterk bezig. Kunnen mensen
uit andere culturen, van een ander continent, elkaar
wel vertrouwen? Wat betekent ons verleden? De kleur
van onze huid? Hoe goed moet je iemand kennen om
van hem of haar te houden? In hoeverre verbeeld je je
de ander, zelfs degene die je liefhebt? In Othello concentreerde ik me op de spanning tussen drie mensen die
uit elkaar worden gedreven door wantrouwen, jaloezie
en angst. Desdemona werd het zwarte personage en
Jago neemt niet haar zakdoekje, maar haar papieren
weg. Thema’s als individuele jaloezie, discriminatie en
macht werden overstegen. Het racisme beperkt zich
niet tot de drie personages maar krijgt op die manier
een politiek kader.
Voor mij is de essentie in Shakespeares stukken de
mens, die zich uiteindelijk steeds probeert te verhouden
tot zichzelf. Deze mens is op zoek naar de waarheid
en verlangt ernaar, zelfs wanneer de waarheid niet
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bestaat. Zijn werk nodigt ons uit de realiteit te onderzoeken en die op een andere manier te lezen. Op het
podium kunnen we op zoek gaan naar de waarheid die
verdwenen is in onze maatschappij, in het mechanische
politieke systeem. Theater kan democratie bieden in een
land zonder democratie. Theater is catharsis. Het wast
onze hersenen schoon en kan ze opnieuw programmeren. En het werkt genezend, in twee richtingen,
zowel voor het publiek als voor de artiesten op scène.

(A)
(B)
(C)

Shakespeare's dodenmasker
J. G. Holland Scribner's Monthly,
(New York, NY: Scribner & Co., 1874)
MACBETH © Filip Colson
Othello © Kurt Van der Elst

Paul Pourveur
is schrijver, dramaturg en scenarist.
Hij is verbonden aan het RITCS als vakhoofd van
de vakgroep ‘schrijven’.
Koen van Kaam en Jorgen Cassier
zijn artistiek leiders van
Zuidpool. Ze spelen en regisseren theatervoorstellingen.
Mokhallad Rasem
het Toneelhuis.
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is als regisseur verbonden aan

Het ‘verlangen
Abattoir Fermé’

juni 2016

Stef Lernous en de goddelijke decadentie
Op 27 maart opende in het Kasteel van
Gaasbeek Divine Decadence, een tentoon
stelling gecureerd door Stef Lernous.
Het is niet de eerste keer dat de bezieler
van het Mechelse gezelschap Abattoir
Fermé zich naast zijn eigen theater
producties waagt aan een vreemd
medium: eerder ensceneerde hij onder
meer een opera (Tristan und Isolde,
2013) en een televisie-serie (Monster!,
2010). Vast gegeven is het feit dat het
resultaat baadt in eenzelfde weerbar
stige, contraire esthetiek. Het thema

van Divine Decadence lijkt Lernous op
het lijf geschreven: decadentie is bij
uitstek het exces van een smachtend
maar ontspoord schoonheidsideaal.
Aangezien Abattoir Fermés producties
vaak lijken te draaien rond het zelden
onproblematische verlangen, rijst de
vraag: welke verlangens structureren
hun werk zelf?

door

Jan-Jasper Persijn

(A)
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(B)

Die vraag naar het structurerende verlangen als opzet van
dit stuk komt voort uit de nadruk die Lernous zelf legt op
de notie van het oeuvre. Het spreekt immers niet vanzelf
dat een gezelschap daar bewust aan bouwt. Dankzij de
idee dat iets van verlangen een oeuvre structureert, krijgt
de aangebrachte systematiek de nodige nuance. Want
zoals voor zoveel creatieve arbeid geldt ook hier: iets
structureert zich tijdens het maken. En in zoverre deze
regel van toepassing kan zijn op Abattoirs eigen maakproces, lijkt zich ook tussen en voorbij de afzonderlijke
voorstellingen een lijn aan te dienen. Het oeuvre zou je
kunnen beschouwen als een levende, neurotische poging
iets te fixeren van een meervoud aan ongearticuleerde,
vaak tegenstrijdige verlangens. Dat hoeven niet alleen
Lernous’ eigen verlangens te zijn – uit interviews blijkt dat
hij als maker breed openstaat voor de inbreng van zijn
acteurs. Dit artikel probeert de vinger te leggen op iets
wat ik het ‘verlangen Abattoir Fermé’ zou willen noemen.
Abattoirs oeuvre kan zo beschouwd de neerslag zijn van
herhaaldelijke pogingen iets van dit verlangen te laten
doorwerken en per voorstelling vorm en betekenis aan
te wijzen die gedeeltelijk de lading dekken. Ik zal hierbij
uitgaan van een maxime dat Lernous zelf aanreikt: ‘Een
artiest zal steeds proberen dat ene werk te maken dat
al het vorige ongedaan kan maken. Eén werk dat al
het vorige samenvat.’ 1 Die dialectische wisselwerking
tussen een destructieve arbeid (vanuit de wens te blijven
vernieuwen) en een symptomatische herhalingsdwang
(wat er aan verlangen van binnenuit klopt) zal de grond
vormen van dit stuk.
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Vanuit de veronderstelling van een structurerend
verlangen kan een systematiek in het werk van Abattoir
ontdekt worden. Hierdoor laten een aantal significante
parameters in Abattoirs oeuvre zich opmerken als
constante ingrediënten.

Lichaam, vlees
Abattoir Fermé laat zijn acteurs vaak verschijnen als
‘naakte’ lichamen. Deze ingreep toont een primaire
bekommernis om de vraag wat het betekent een lichaam
te hebben. Het doorwerken van die vraag schuilt bijvoorbeeld in een fysieke vorm van acteren die typerend
is voor Abattoirs producties. De personages spreken,
misschien meer nog dan met tekst, met een lichamelijkheid die specifieker probeert te zijn dan woorden. Het
uitbuiten van de mogelijkheden van dat lichaam gebeurt
bovendien vaak door het extreem uitspelen van zijn
seksualiteit. Vrouwelijke karakters zijn vaak verleidsters
die hun onderdanige lichaam compromisloos (laten)
gebruiken, terwijl mannelijke ‘lichamen’ niet zelden op
een perverse manier uitdagen, dwingen, bevelen. Zo zit
er in Tourniquet (2007) een scène waarin een als beul
verklede man een naakte, weerloze vrouw dominant
in allerlei bochten rond zijn lichaam dwingt om haar
vervolgens in plastiek gewikkeld in een volgelopen bad
te dumpen, of wordt in de eindscène van Tinseltown
(2006) een naakte Kirsten Pieters in een harnas gesnoerd
om haar vervolgens op bevel van het personage van
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Chiel van Berkel steeds opnieuw omhoog en omlaag
te takelen. In de uitvergroting bevraagt deze extreme
machtsverhouding zo het sekseverschil in de eerste
plaats vanuit de kwestie van de lichamelijkheid.
In een meer extreme variant van deze overweging
kunnen we zeggen dat Abattoirs personages soms ook
verschijnen als vleselijkheid. Dan gaat de reductie van
personages tot zuivere lichamelijkheid nog dieper: het
levende herleid tot een dartelend-spartelende vleesklomp, tot de rillende, donkerroze hulpeloosheid van
het pasgeborene. De afwezigheid van de controle over
het levende lichaam zegt iets over de wetteloze ‘materie’
waaruit het lichaam bestaat. Deze verschijnt als een
weerzinwekkend surplus, vogelvrij van elke gekende wet
die op het lichaam rust. Het lichaam als vleselijkheid is
niet zozeer iets oorspronkelijks, maar een vreemd, extern
object dat een eigen, onbegrijpelijke en vaak weerspannige logica hanteert. Het is tegelijk een vorm van bloederige introspectie: een schrikwekkend binnen dat naar
buiten wordt getrokken. Soms gebeurt dat zelfs letterlijk:
in de openingsscène van Tourniquet (2007) wordt iets
uit het vrouwelijk genitaal getrokken. Maar ook het
zichtbaar maken van lichaamssappen past binnen deze
overweging: in Indie (2005) drinken de personages met
smaak elkaars urine, in Testament (2006) zorgt een vork
in de keel voor het gewenste effect, in ontelbare voorstellingen spat het bloed van het speelvlak. Er wordt
bij deze acties de vraag gesteld wat het betekent een
lichaam te hebben: de vleselijkheid staat voor de fragiele
grens tussen leven en dood. Het lichaam is na de dood
louter ‘vlees’, hoewel dit tijdens het leven nog niet zo
werd opgevat. Het verlangen het levende lichaam met
brute kracht open te leggen raakt daarom in vele producties aan de fragiliteit van het naakte lichaam en aan iets
van extreem gevaar of geweld.
Naast een van de meest fascinerende aspecten van
Abattoirs werk, is dit geweld ook een van de meest
beruchte: het is de plaats van de meermaals gelaakte
provocatie. Door de nadruk op de ‘naakte’ lichamelijkheid getuigt Abattoir evenwel van een verlangen
te tonen wat bij levende lichaam – in het geval dit
verschijnt als vleselijkheid – ‘onder de huid zit’.

Symptoom
Abattoir Fermé reduceert zijn personages vaak tot
hun symptomatische gedragingen. Die stelling moet
gelinkt worden aan de vaak compulsieve herhaling van
hun handelen: in het symptoom gehoorzamen ze een
wetmatigheid die ze zelf niet kennen. Door het herleiden
van personages tot hun klinische symptomen vergroot
Abattoir Fermé het pathologische uit, maar komt het
wellicht dichter bij de repetitieve logica die het lichaam
beluistert. De uitvergroting zit in een bijzonder expressieve mimiek, gestiek en overdreven make-up. Maar ook
de gesproken tekst bevat diezelfde dimensie: de lijnen
tekst hangen vaak aan elkaar van de stopwoordjes, de
tics nerveux, het overdreven gearticuleer en andere
spraakgebreken. De woorden zijn in die zin vaak eerder
klank dan betekenis. Zo is Kirsten Pieters’ karakter in

HET ‘VERLANGEN ABATTOIR FERMÉ’

“ De mechaniek achter Abattoirs
voorstellingen laat zich zelden
aansturen door een plot. ”

Abattoirs recentste productie Alice (2015) een typisch
Abattoir-personage. Heel haar spreken, gezichtsuitdrukking en gedrag schreeuwen haar hysterie uit: zenuwachtig trekken aan haar sigaret, andere personages
voortdurend onderbreken, spreken met ongecontroleerde, overslaande stem, om aandacht vragen met alle
mogelijke middelen, op een toon die wispelturig wisselt
tussen extreem affectief of verleidelijk en beledigend.
Maar ook het gebruik van typisch fetisjistische voorwerpen (leer, hakken) of rituelen (SM, bondage) ligt in
die lijn: begrepen als een onbewuste substitutie van een
verdrongen verlangen voor een specifiek object, behoort
ook de fetisj tot de orde van het symptoom.
Doordat Abattoir Fermé in zijn producties via het symptoom het pathologische uitvergroot, daagt het ook de
toeschouwer uit. De ervaring van weerstand, angst
of afschuw situeerde zich in het theater altijd al in het
verlengde van angsten, fantasieën of obsessies die
ergens in de toeschouwer klaar lagen. Lernous zegt daarover zelf: ‘Ik zoom in op deze gecatalogiseerde angsten
en gebruik ze als een blikopener. Via de angst die je
herkent, duw ik de andere angsten mee naar binnen. (…)
Het is mijn taak om al die gekte herkenbaar te maken
voor het publiek.’ 2 De reductie van personages tot symptoomgedrag is daarom niet beangstigend of ontwrichtend omdat ze ons onbekend voortkomt, maar juist
omdat ze zo dicht komt. Abattoirs uitvergroting van het
pathologische is nooit een degeneratie van het normale
maar wel diens excessieve onderbuik.
De confrontatie met het uitvergrote symptoomgedrag
op scène maakt Abattoirs theater tot een bijzonder intensieve, desoriënterende ervaring. En toch impliceert het
symptoom ook altijd een zeker ‘automatisch’ genot dat
ervoor zorgt dat het zich ook blijft herhalen tegen beter
weten in: omdat het symptoom in de eerste plaats een
oplossingspoging is van het psychisch apparaat om iets
problematisch onder de oppervlakte te houden, ontstaat
er een zekere gehechtheid. In het impliciete genot dat
ze vanuit die gehechtheid aan hun symptomen beleven,
zijn Abattoirs personages vaak meer dan alleen maar
manifestaties van duistere, verdrongen verlangens:
ze krijgen een zekere lichtheid over zich die de dingen
voor de toeschouwer opnieuw in perspectief plaatst.
Zo zijn de interventies van Lukas Smolders’ personage
in Alice (2015), symptomatisch voor een soort la Tourettedisfunctie, eerder hilarisch dan triest. Die connotatie
maakt Abattoirs theater ondanks de verwarrende,
beladen inhoud tegelijk grappig en speels, en daarom
meteen een pak verteerbaarder. Die compenserende
humor of lichtheid is even essentieel voor Lernous’
recept als de duistere karaktertekening.
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“ Abattoirs uitvergroting van het
pathologische is nooit een degene
ratie van het normale maar wel
haar excessieve onderbuik. ”

Ik zou zeggen dat aan de basis van de uitvergroting
van symptoomgedrag een verlangen ligt de mens te
portretteren vanuit zijn ‘excessieve onderbuik’. Abattoirs
‘realisme’ ligt precies in de uitvergroting. Lernous’ vol
gehouden bewering dat Abattoir eigenlijk documentair
theater maakt omdat de werkelijkheid dikwijls nog veel
grotesker is, sluit hier naadloos bij aan.

Mechaniek: repetitiviteit, contrast,
transformatie
De mechaniek die achter Abattoirs voorstellingen zit
laat zich zelden aansturen door een plot. De producties
zijn meestal opgebouwd uit beelden of fragmenten die
worden samengehouden door een aantal ingrepen.
Al wat uiteindelijk aan verhaal te ontwaren valt, is secundair. De mechaniek die ik hier tracht te beschrijven, geldt
zowel voor de opbouw van een beeld of scène als voor
de omschakeling tussen deze fragmenten.
Een eerste, belangrijke constante is een zekere repetitiviteit in handelingen, beelden en gedragingen. Dat sluit
naadloos aan bij de symptomatische herhalingsdwang
van de personages.Maar net zoals in het symptoom,
lijkt er ook meer algemeen iets ‘vanzelf’ te draaien in
Abattoirs universum. Alsof het steeds opnieuw herhalen
van een bezwering, handeling of idee ons dichter zou
kunnen brengen bij de kern ervan. Het is de poging iets
te naderen dat zich niet zomaar – en al zeker niet met

(C)

een duidelijk gestructureerd verhaal – laat vastpakken.
Zo omschreef Wouter Hillaert Lizzie Borden (2013), een
voorstelling die een onopgehelderde, dubbele moord
uitspit, als ‘een rituele reconstructie die steeds nieuwe
rondjes draait rond de bloedplas zelf.’ (De Standaard,
13 december 2013) Die voorstelling eindigt met een
scène waarin gepoogd wordt een bloederige moord weg
te wassen met metalen emmers vol bloed, die opnieuw
en opnieuw worden gevuld, doorgegeven en geleegd.
In het eindeloos herhalen van diezelfde, geoliede mechaniek komt de onmogelijkheid van die betrachting bloot
te liggen, tot de personages uiteindelijk ook zichzelf met
datzelfde bloed proberen schoon te wassen.
Een tweede constante in de manier waarop beelden
of scènes zijn opgebouwd is de associatie die errond
gebeurt. Niet zelden neemt de associatie de vorm aan
van een contrast: door een bepaald idee op een sterk
uitvergrote manier te kaderen, wordt het genuanceerd.
Zo worden in Lernous’ enscenering van Wagners Tristan
und Isolde tijdens het liefdesduet in de tweede act pornobeelden geprojecteerd, of zit tijdens Isoldes Liebestod,
muzikaal een van de meest dramatische momenten uit
de operageschiedenis, in hetzelfde scènebeeld een ober
(Chiel van Berkel) aan een tafeltje zijn dagelijkse patatjes
naar binnen te lepelen. Het is juist die gedoseerde
conjunctie van onbevattelijkheid en herkenbaarheid die
Abattoir Fermés project kenmerkt: via het contrast dichter
te komen bij de ambiguïteit van de levende ervaring.
Van de twijfelende maar genereuze ambiguïteit van de
scène naar de toeschouwer, die getuige mag zijn van iets
dat hem, hoewel hij het niet per se begrijpt, rechtstreeks
aangaat. Maar ook de typerende esthetiek die de meeste
van Abattoirs projecten doordringt is hier een voorbeeld
van. Lernous slaagt erin de meest ranzige ideeën vast te
leggen in een subliem beeld dat in veel richtingen tegelijk
bevraagt en associeert. Hij toont daarin zowel de schoonheid van het afstotelijke, het vergane, het mismaakte en
het perverse, als andersom.
Een derde constante in Abattoirs mechaniek is transformatie door ontsporing: vaak volgt op de herhaling, via
iets van variatie of malfunctie, een ontsporing die iets
verandert. De mechaniek van het ‘draaien’ impliceert
bij Abattoir altijd de mogelijkheid van een ‘doordraaien’:
herhalingsdwang als aanloop naar een toestand van
trance of ontsporing. Een goed voorbeeld hiervan is
de eindscène van Ghost (2013), waarin alle acteurs zich
gelijktijdig, steeds opnieuw en in een oplopend tempo
schminken en ontschminken tot alle verschillende
creaturen uit de voorstelling gepasseerd zijn. In die
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opeenvolging van transformaties, waarbij gezichten
voortdurend veranderen als in een droom, ontsporen de
zorgvuldig opgebouwde beelden tot een dolgedraaide
kermis van figuren en gebaren. Bovendien draait in
diezelfde scène letterlijk iets door: een houten huis
achteraan het podium begint steeds sneller te tollen tot
het bijna zijn muren verliest. In diezelfde zin eindigen
Abattoirs stukken vaak niet alleen in psychologische
ontaarding, maar ook in materiële chaos.
Ook op het punt van zijn ‘mechaniek’ getuigt Abattoir
Fermé van een verlangen dichter te komen bij de
levende ervaring door in het theater iets te herhalen,
contrasteren, transformeren, eerder dan er een verhaal
over op te zetten. Lernous geeft zelf ook aan dat hij het
rituele weer in het theater wil stoppen “door oertheaterelementen te gebruiken zoals maskers, het repetitieve,
de metamorfose, het enigma, trance door fysiek afzien.” 3
Abattoirs stukken lijken in de eerste plaats gestructureerd vanuit een verlangen dichter te komen bij de
levende ervaring, een verlangen dat zich niet in de
laatste plaats nestelt in de kwestie van het lichaam,
zijn specifieke spreken, zijn seksualiteit, zijn percepties
en neurosen. Het ‘verlangen Abattoir Fermé’ betracht
daarbij een realisme in de uitvergroting, die haar doel
bereikt vanuit een aantal ‘rituele’ technieken: repetitiviteit, associatie, contrast, transformatie. Het oeuvre dat
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dit verlangen bouwt, is in navolging van die levende
ervaring pas nauwkeurig in de onbevattelijkheid van
zijn extremen, zijn nuances, zijn inconsequenties.

(A)
(B)
(C)
(D)
1
2
3

Chaostrilogie © Stef Lernous
Divine Decadence © Jo Exelmans
Tourniquet © Stef Lernous
Ghost © Stef Lernous
Abattoir Fermé: Anatomie. 10 jaar slachten,
Lannoo: 2009, p. 77.
Idem, p. 27-28.
Idem, p. 75.

Jan-Jasper Persijn
doctoreert over politieke subjec
tiviteit in het werk van Alain Badiou aan de vakgroep
Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Daarnaast recen
seert hij theater voor Etcetera online .
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Een paleisevolutie

juni 2016

Een interview met kersvers directeur van HETPALEIS Els De Bodt
Op 1 augustus 2016 komt er een eind
aan een tijdperk van pioniers: na Eva Bal
(KOPERGIETERY, Gent) en Oda Van
Neygen (BRONKS, Brussel) neemt ook
Barbara Wijckmans, de laatste van de
drie grandes dames van het jeugdtheater,
afscheid van ‘haar’ HETPALEIS. Deze
doorstart van het Koninklijke Jeugdtheater
vervelde in 1997 onder impuls van
Wijckmans tot Vlaanderens grootste
jeugdtheaterhuis. Opvolger Els De Bodt
krijgt een ferme boîte in handen van zo’n
vijftig werknemers (waarvan sommigen

al meegaan sinds de tijd van het KJT),
gesitueerd in het zo stilaan behoorlijk
verouderde gebouw van de Antwerpse
Stadsschouwburg aan het Theaterplein.
Gebouw, ploeg en geschiedenis nopen
De Bodt tot ‘temporiseren’, zoals ze het
voorzichtig uitdrukt – nog voor de officiële
aanvang van haar mandaat blijkt dat een
modernisering van de bedrijfscultuur
zich niet zomaar laat afdwingen.

(A)
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Evelyne Coussens

Temporiseren dus, niet alleen intern
wat betreft de hervorming van het
‘bedrijf’ HETPALEIS, maar ook in de
verhouding tot de stad Antwerpen,
waar met een snel groeiende groep
kinderen van niet-westerse roots
superdiversiteit een hot issue is.
Voor De Bodt mag die nieuwe
realiteit voluit binnendringen in
alle geledingen van HETPALEIS,
maar organisch, niet door krampachtig te proberen de kaart van
het niet-westerse te trekken. De
beoordelingscommissie zag het
anders. Ze vond het project van
HETPALEIS voor de periode 20172021 onvoldoende ‘sociaal’, lees: te
westers-artistiek. De Bodt windt zich
op wanneer ze erover spreekt – alsof
ze niet zou beseffen in welke stad
HETPALEIS staat … Haar aanpak is
niet die van de radicale omwenteling, maar van vele kleine ingrepen
die op alle niveaus de aanwezigheid
van een divers (makers)publiek in
HETPALEIS mogelijk maken.
Gezonde pragmatiek, deze strategie van ‘druppels op een hete
plaat’, of een schrijnend voorbeeld
van too little en too late?
E.C.

Barbara Wijckmans kwam
aan het hoofd van HETPALEIS
in 1997, een tijd die financieel,
politiek en etnisch-cultureel
helemaal anders was voor
de Antwerpse cultuurhuizen.
Kan je de verschillen tussen
1997 en 2016 concreet
benoemen?

E.D.B. ‘Financieel is het plaatje snel
duidelijk. Door de besparingen op
Vlaams, stedelijk en provinciaal
niveau heeft HETPALEIS de jongste
jaren net zoals veel huizen de tering
naar de nering moeten zetten. Dat
heeft geresulteerd in een aantal
ontslagen en geschrapte producties,
maar vooral in een voortdurende
financiële evenwichtsoefening.
Wij hebben als enige van de
jeugdtheaterhuizen een grote zaal,
het is dus onze verantwoordelijkheid
om die in te zetten, maar grotezaalproducties zijn niet goedkoop.
Daarnaast vind ik dat we tegenover
de andere Antwerpse gezelschappen
ook een receptieve verantwoordelijkheid hebben. Het is dus een voort
durend afwegen van prioriteiten en
dat is op zich gezond, maar je voelt
wel dat er vroeger meer kon.’

EEN PALEISEVOLUTIE

E.C.

“ De kwaliteit van
het project en de
noodzaak van de
maker: dat blijft voor
mij de essentie. ”

Ook de politieke context
is niet meer dezelfde als in
1997, en HETPALEIS is een
ion (instelling van openbaar
nut, red.) met een politiek
samengestelde raad van
bestuur. Hoe sterk is de lokale
politieke druk?

De Bodt: ‘Artistiek ondervind ik geen
bemoeienis, wat ik wel voel is dat
er boekhoudkundig zeer scherp
wordt toegezien en dat ik mijn
artistieke keuzes voldoende zakelijk
moet motiveren. Vroeger leek het
er soms op alsof de plannen
vanzelf passeerden. Dat is niet
meer het geval, maar zolang ik
de projecten kan verdedigen stelt
zich geen probleem.’

HETPALEIS blijft om straffe producties te maken, ongeacht de kleur
of achtergrond van de makers.’
E.C.

Flyers in boekentassen
E.C.

Veruit de belangrijkste
evolutie is de demografische
en etnisch-culturele verandering die de stad Antwerpen
de laatste twintig jaar
doormaakt. Diversiteit moet
volgens het subsidiedossier
van HETPALEIS een vanzelfsprekendheid zijn in alle geledingen, maar bij de makers
die het huis de komende jaren
structureel aan zich bindt,
zit er geen enkele met een
etnisch-diverse achtergrond.

E.D.B. ‘Ik kan dat heel simpel
verklaren. We hebben met al die
makers gesproken. Een deel van
hen wilde niet voor het jeugdtheater
werken, een ander deel had geen
interesse in de grote zaal en van
een laatste deel vonden wij het artistieke project niet overtuigend.
Ik wil er ook op wijzen dat het gaat
om de structurele makers; we hebben
daarnaast wel samenwerkingen met
Dahlia Pessemiers, met Rimah Jabr,
met Moussem … Ik zie de integratie
van superdiversiteit in de werking
van HETPALEIS als een organisch
en breed proces. Neem nu de eigen
personeelsploeg, die is al behoorlijk
divers, maar vooralsnog hoofdzakelijk in de uitvoerende functies. In de
toekomst willen we vacatures voor
elk niveau gerichter bekendmaken
bij een divers publiek, maar het zal
altijd de beste man of vrouw blijven
die de job krijgt, ongeacht afkomst.
Net zoals het de core business van

Wat ‘straffe producties’
zijn, zullen critici zeggen,
is afhankelijk van je
westerse, blanke bril.

E.D.B. ‘Kijk, dat vind ik nu echt
te gemakkelijk. In ons artistieke
parcours streven we ernaar om met
elke maker, westers of niet-westers,
een traject af te leggen op maat. Dat
betekent dat we met alle artiesten,
blank of niet-blank, hetzelfde gesprek
voeren en kijken of er een match is
tussen wat zij willen verwezenlijken
en wat wij kunnen bieden. In dat
gesprek gaat het om de kwaliteit van
het project en de noodzaak van de
maker. Dat blijft voor mij de essentie.’
E.C.

In hoeverre moeten de makers
binnen HETPALEIS rekening
houden met hun doelpubliek,
dat steeds minder wit kleurt
en het Nederlands niet meer
als moedertaal heeft?

E.D.B. ‘Kunstenaars mogen maken
wat ze moeten maken in de grootst
mogelijke artistieke vrijheid en
in wezen moeten ze dus geen
rekening houden met een “doelpubliek” – maar HETPALEIS moet
dat wel, ik moet dat wel. En dus ga
ik met de kunstenaars het gesprek
daarover aan. Freek Vielen gaat voor
het eerst iets maken voor kinderen,
rond het thema “waarde” – wat heeft
waarde voor iemand, wat heeft
betekenis? Artistiek doet hij wat hij
wil, maar we vragen hem wel om
zich bewust te zijn van het feit dat
hij zich zal verhouden tot een publiek
dat misschien andere “waarden”
vooropstelt dan hijzelf. Daarnaast
zit er ook een evenwicht in het soort
voorstellingen dat we maken.
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Met fABULEUS is dat een voorstelling rond Prince – al gepland nog
voor hij stierf, trouwens – die wellicht
dansant en woordloos zal zijn, dus
toegankelijker voor kinderen met
een andere moedertaal. Of neem
de educatieve omkadering. Nu
wordt er een lesmap gemaakt, maar
volgend seizoen willen we experimenteren met kinderen die naar
een avant-première komen en daar
in hun klas over vertellen, zodat je
peer-to-peer-communicatie hebt. Met
de schoolvoorstellingen bereiken
we een divers publiek, met de vrije
voorstellingen nog niet – we gaan
flyers in de boekentasjes van de
kinderen steken om de informatie
te laten doorstromen naar huis …’
E.C.

Zonder denigrerend te
willen doen, maar: rekent
HETPALEIS op flyers in
boekentasjes om een divers
publiek in zijn zalen te
krijgen? De groei van deze
generatie is niet gisteren
begonnen, ze is al twintig
jaar bezig. Het lijkt alsof
HETPALEIS nog maar net
wakker geschoten is.

E.D.B. (aarzelt) ‘Ik kan daar natuurlijk
weinig over zeggen, ik sta aan het
begin van mijn eerste seizoen. Er
waren in HETPALEIS zeker al een
aantal dingen geïnitieerd, zoals
het werken met OKAN-klassen
(OnthaalKlas voor Anderstalige
Nieuwkomers, red.), maar het was
misschien niet genoeg. Los daarvan
geloof ik niet in een aanpak die de
hele werking van een huis overhoop
gooit. Het zit voor mij in een organische integratie op verschillende
niveaus: het gesprek met de makers,
de keuze van de productie, de omkadering van de voorstellingen, het
diversifiëren van het personeelsbestand. Dat zijn allemaal kleine, kleine
initiatieven ja, druppels op een hete
plaat. Daarom ben ik zo blij dat ik
dat ene seizoen heb voor de nieuwe
beleidsperiode, om ideeën uit te
proberen, om initiatieven te testen:
wat marcheert er, wat niet? Die druppels zijn het begin. Je mag me over
vijf, maar zelfs misschien pas over tien
jaar op deze inspanningen afrekenen.’
E.C.
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Je wordt er nu al op afgerekend: de beoordelingscommissie noemde het project

van HETPALEIS niet sociaalartistiek genoeg.
E.D.B. (windt zich op) ‘En dat vind ik
wel straf, eerlijk gezegd. Diversiteit
was geen criterium van de minister,
het was een aandachtspunt – dat is
iets helemaal anders. Dat het nu als
criterium wordt gehanteerd, vind ik
problematisch. Het werken met de
OKAN-klassen is natuurlijk minder
zichtbaar dan een aantal namen van
makers van etnisch-diverse achtergrond in je programmaboekje. Maar
maakt het ene meer verschil dan het
andere? Ik heb meegelopen in zo’n
OKAN-workshop, waar kinderen
van vluchtelingen een dag werkten
rond “de toekomst”. Zo’n kind
van dertien zei me: ‘De toekomst?
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Er heeft me niemand een morgen
beloofd. Ik denk daar niet over na.’
Je zag ze hier ’s ochtends onwennig
binnenschuifelen, in de loop van de
dag onder je ogen openbloeien, en
hoe ze ‘s avonds buitengingen – dat
was om te dansen. Dàt is wat één
dag kan verwezenlijken, één dag
waarin kinderen de kans krijgen om
via creativiteit hun gevoelens uit te
drukken. Het lijkt me relevanter dan
dat ik hier een aantal makers in huis
zou halen van diverse afkomst maar
in wiens artistieke project ik eigenlijk
maar half geloof. Het is niet dat ik me
niet bewust ben van de superdiverse
realiteit van deze stad. Ik verkies
gewoon een organische evolutie, op
vele, verschillende kleine niveaus,
boven het bombast van de revolutie.’

E.C.

Sommige mensen vinden
dat het tijd is voor revolutie.

E.D.B. ‘Wel, ik vind dat niet. Ik vind
dat onze prioriteit nog steeds bij
de kunsten ligt, omdat die kunsten
kinderen kunnen laten groeien, àlle
kinderen, zowel Mohammed als
Leon. En ik wil werken voor allebei,
voor Mohammed én voor Leon,
en voor Emma en Hassim, en voor
alle kinderen die hier wonen – dat
zijn voor mij allemaal dezelfde
kinderen. Alleen maar werken voor
Mohammed wil ik niet – hoe stigmatiserend is dat? Het grootste probleem
blijft dat Leon hier spontaan zal
binnenwandelen en Mohammed
niet en daaraan moeten we werken,
dat is onze opdracht, ja.’

E.C.

One Down
E.C.

De diversiteitskwestie gaat
voor HETPALEIS samen met
een bredere participatiegedachte die in het dossier als
HETHUIS wordt omschreven:
de idee dat het ‘eigenaarschap’ van HETPALEIS bij
zijn makers en zijn publiek
moet liggen, dat makers en
kinderen bottom-up het huis
‘vormen’. Klinkt mooi, maar
hoe verwezenlijk je dat
concreet?

E.D.B. ‘Door van je huis een open
huis te maken, waar ook buiten de
voorstellingen iets gebeurt. Op dit
moment zijn de makers te weinig
betrokken bij alles wat buiten hun
productie valt: ze komen hier iets
creëren en ze zijn weer weg, terwijl ik
graag zou zien dat ze hier niet alleen
zijn voor hun voorstelling, maar voor
het huis in zijn geheel. Hetzelfde
geldt voor het publiek. Jongeren
verhouden zich niet tot zalen, maar
tot plekken. Mijn dochter is twaalf,
die heeft op Instagram haar wereldje
dat een bepaalde straal bestrijkt; ik
zou graag hebben dat HETPALEIS bij
zo veel mogelijk Antwerpse kinderen
tot dat wereldje gaat behoren.
Dat gevoel van eigenaarschap is
niet gemakkelijk te creëren want
HETPALEIS is een intimiderend
groot huis. Maar ik geloof dat je veel
kunt bereiken met – alweer – kleine
ingrepen: een werkplek voorzien
waar makers tussendoor kunnen
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“ Op dit moment
zijn de makers te
weinig betrokken
bij alles wat buiten
hun productie valt:
ze komen hier iets
creëren en ze zijn
weer weg, terwijl
ik graag zou zien
dat ze hier niet
alleen zijn voor
hun voorstelling,
maar voor het huis
in zijn geheel. ”

lezen of schrijven, een speelhoek
voor kleine kinderen, een huiswerkplek voor jongeren, … En zorgen
dat er samen gegeten wordt, dat
is cruciaal. Nu wordt hier enkel
’s middags gekookt, waarom zou
er niet ook ‘s avonds een warme
maaltijd worden voorzien voor
de artiesten? Of wie weet: voor
het publiek? We hebben al een
idee gelanceerd waarbij de vaste
makers op zondag samen met
een groep kinderen naar de markt
gaan, ingrediënten kopen, samen
koken en eten. En intussen elkaar
leren kennen.’
Wringt het verlangen om van
HETPALEIS een stedelijke
‘hub’ te maken niet met de
grote internationale ambities
die uit het dossier spreken?
Kan je tegelijkertijd op microen op macroniveau, op
niveau van de stad en van
de wereld werken?

E.D.B. ‘Je formuleert het nu als een
spreidstand, maar dat is het niet. We
moéten inzetten op internationalisering: in Vlaanderen is er behalve
het IMPORT/EXPORT-festival van
BRONKS en het Krokusfestival
in Hasselt geen internationaal
jeugdtheaterwerk te zien, en dat
vind ik een gemis. Maar het internationale festival dat we plannen zal
stevig verankerd zijn in de stad: we
zijn nu al aan het kijken op welke
manier we de producties die we
uitnodigen kunnen inbedden in een
breder traject met kinderen van hier,
via workshops of andere omkadering. Het internationale moet de stad
worden ingezogen en tegelijkertijd
willen wij met producties graag
internationaal gaan, om die vreemde
invloeden daarna terug mee te
brengen naar HETPALEIS.’
E.C.

Hoe schat je op dit moment
de kwaliteit van het Vlaamse
jeugdtheaterveld in?

E.D.B. (voorzichtig) ‘Het jeugdtheater
van vandaag is relatief braaf. Wat
ik zie is meestal degelijk en goed
gemaakt, maar vaak ook risicoloos.
Die makheid heeft te maken met het
mechanisme van vraag en aanbod
dat de keuze van de scholen dicteert.
Scholen spelen graag op zeker,
omdat ze weinig middelen hebben

voor cultuur en die ene theateruitstap dus meteen een “voltreffer”
moet zijn. Ik vind dat wij als grootste
jeugdtheaterhuis tegen die hang
naar veiligheid moeten ingaan. Als
directeur van Het Theaterfestival
heb ik de voorbije jaren behoorlijk
wat theater gezien, maar de toppers
werden niet gemaakt binnen het
jeugdtheater. Wat HETPALEIS moet
doen is op zoek gaan naar makers
die iets te vertellen hebben en die
koppelen aan een jong publiek.
Die kunstenaars hoeven niet uit
het “jeugdtheatercircuit” te komen.
Ik heb het over Stef Lernous, over
Berlin, De Nwe Tijd … in het binnenbrengen van die namen zit voor mij
een cruciale verbreding.’
E.C.

Het kind is de jongste
decennia ook ontdekt als
consument, met grote en
dure spektakels. Wat moet
HETPALEIS daartegenover
zetten?

E.D.B. ‘Voorstellingen die radicaal
het verschil maken. Wat kabinet k
creëert is moeilijk, ja, maar verdorie,
wat doet zo’n voorstelling niet met
een kind? Naar Unfold ben ik met de
kinderjury van Het Theaterfestival
gaan kijken, en die productie is
het het langst van al in ons hoofd
blijven hangen. Dàt is het soort
theater dat wij moeten brengen, net
omdat we gesubsidieerd worden
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“ Het jeugdtheater
van vandaag is relatief
braaf. Wat ik zie is
meestal degelijk en
goed gemaakt, maar
vaak ook risicoloos. ”

(C)

E.D.B. ‘Het artistieke zal voor mij
altijd voorop staan, omdat ik ervan
overtuigd ben dat de kunsten een
kind werkelijk kunnen helpen,
vooruithelpen. Ik weet dat uit eigen
ervaring. Ik ben opgegroeid in een
niet-evidente gezinssituatie maar ik
heb me als kind kunnen verliezen
in boeken – de schoonheid van
literatuur is voor mij een houvast
geweest, een ankerpunt, zonder
dat ik dat toen zo bewust besefte.
Wie ik nu ben, wat ik nu ben, dat
ben ik deels dankzij de kunsten.
Neen, theater moét niets, zoals op
de muren van HETPALEIS staat
geschreven, maar het kàn wel veel:
daarover gaat het. Dàt wil ik aan
zoveel mogelijk kinderen meegeven.
Het is de reden waarom ik deze
job doe; het besef dat je voor een
kind echt een verschil kunt maken.
En telkens er eentje met zo’n glinstering in zijn ogen naar huis gaat,
denk ik: one down.’

en niet moeten leven van eigen
inkomsten, daarom moeten net wij
die risico’s nemen. Dat betekent niet
dat we geen cadeautjes voor het
publiek kunnen maken – we blijven
bijvoorbeeld vasthouden aan de
traditie van een “kerstshow”, alleen
wordt die in 2018 geregisseerd door
Stef Lernous. Dat is een artistiek en
kwalitatief antwoord op de shows
van het musicalhuis naast de deur,
en bovendien zijn de toegangstickets
drie keer zo goedkoop, dus ik zou
niet weten waarom families niet naar
hier zouden komen. In Remember
the Dragons dat Berlin gaat maken
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zitten de meest fantastische verhalen
van en over kinderen van over de
hele wereld. Dàt moeten we doen,
de blik naar buiten richten. Ik vind
dat we ook daarmee een maatschappelijke rol opnemen – maar dan op
een artistieke manier.’
E.C.

Het lijkt de rode draad door
alles wat je zegt: HETPALEIS
moet volop inzetten op het
sociaal-emancipatorische,
maar via de weg van de
kwalitatieve cultuur of
de ‘hoge’ kunsten, niet
ten koste daarvan.
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Els De Bodt
is kersvers directeur
van HETPALEIS. Ze begon haar
carriere als journalist. Daarna
werkte ze als programmator
podiumkunsten voor kunstencen
trum STUK en als directeur voor
Het Theaterfestival Vlaanderen.
Evelyne Coussens
is freelance
cultuurjournalist voor De Morgen
en verschillende cultuurmedia,
waaronder Ons Erfdeel, rekto:verso
en Staalkaart. Zij is lid van de grote
redactie van Etcetera.

De kunst van de
schoolvoorstelling

juni 2016

Opinie van een maker

(A)

Podiumvoorstellingen tijdens de
schooluren zijn een uitdaging voor
makers en programmatoren. Er zijn
voor- en tegenstanders, maar er is
vooral veel vraag en te weinig aanbod.
Schoolvoorstellingen zouden een
DE KUNST VAN DE SCHOOLVOORSTELLING

essentiële pijler van het podiumkunsten
beleid moeten zijn, meent Marc Maillard,
artistiek leider van Theater FroeFroe.
door

Marc Maillard
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In Vlaanderen zijn scholen niet verplicht om podium
kunsten te programmeren of theaters te bezoeken.
‘Cultuur’ is wel opgenomen in de eindtermen, maar
scholen zijn vrij om zelf in te vullen hoe ze dat implementeren. Gelukkig is er genoeg expertise voorhanden om hen
daarin bij te staan. In de talrijke culturele centra werken
ervaren programmatoren die binnen het ruime aanbod
de perfecte voorstelling selecteren voor het juiste publiek.
Zij bepalen wat de leerlingen te zien krijgen en de scholen
vertrouwen op hun expertise. Programmatoren laveren
daarbij tussen eigen artistieke voorkeuren, zin voor innovatie en commercieel evenwicht. Zij weten welke scholen
meerdere keren naar het theater komen en dus best wat
variatie aankunnen, of welke groepen voor het eerst een
cultureel centrum bezoeken en eerder een smaakmaker
nodig hebben. Omdat de culturele centra samenwerken
met verschillende scholen om de juiste doelgroep samen
te brengen, kan er op een zeer economische manier
gewerkt worden aan democratische prijzen. De producent
krijgt aan de ene kant de beste accommodatie om zijn
artistiek werk te tonen en de leerling kan er aan de andere
kant in perfecte omstandigheden van genieten.
Scholen hebben echter de vrijheid om het aanbod van een
cultureel centrum naast zich neer te leggen en dat doen
ze ook. ‘Geen tijd’, ‘geen geld’, ‘de maximumfactuur’, ‘niet
voldoende informatie’, ‘geen interesse’, ‘we doen het beter
zelf op school’, ‘we hebben geen cultureel centrum in onze
straat’; het zijn enkele van de veelgehoorde reacties. Veel
elementen binnen het lesprogramma worden gestuurd
vanuit de overheid en/of vanuit de ouders. Voor de meeste
Vlamingen blijft cultuurbeleving een vrij onzinnige, elitaire
en overbodige bezigheid en dat weerspiegelt zich in het
onderwijs en de accenten die het personeel legt. Toen de
musical 1418 van Studio 100 te zien was, zijn er bijvoorbeeld tientallen schoolvoorstellingen afgelast. De bekende
kop van Jelle Cleymans haalde het van het prijskaartje.
Scholen zijn bovendien gevoelig voor het oordeel van de
ouders, die via de media vaak meer vertrouwd zijn met
de commerciële podiumkunsten. Culturele centra pikken
daarop in in de hoop hen zo ook voor andere voorstellingen
warm te maken. Een programmator moet een sterke
reputatie opbouwen om nieuw publiek te overtuigen en
gedurfd te blijven programmeren. Hij of zij wordt immers
ook ‘afgerekend’ op zijn programma voor volwassenen en
families. Alles is perceptie, ook het imago van een cultureel
centrum en zijn programmator. Onderschatting of een foute
perceptie van ‘kunst’ in een maatschappij maakt dat scholen
bovendien vooroordelen ontwikkelen en dat heeft zo zijn
effect. Programmatoren leggen vaak nog weinig durf aan
de dag omdat ze in de eerste plaats hun ‘klant’ tevreden
willen stellen. Uiteindelijk ziet niemand nog iets nieuws
op de scène, enkel een herkauwing van wat we al kennen.
Urgent is evenzeer de keerzijde: vandaag willen meer
scholen een voorstelling bijwonen dan het aanbod toelaat.
Het klinkt contradictorisch, maar dat onevenwicht is deels
het gevolg van een algemene onderwaardering van de
cultuurbeleving. Er zijn in Vlaanderen ongeveer 2000 kleuterscholen, 2500 basisscholen, 1100 secundaire scholen,
22 hogescholen en 7 universiteiten. Meer dan 120.000
mensen geven les aan 1,3 miljoen leerlingen. Met de 1.800
schoolvoorstellingen in de culturele centra worden amper
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“ Waarom zijn de podiumkunsten
geen vanzelfsprekend ingrediënt
van ons opvoedingsmodel? ”

15 % van de studenten bediend. Als er een aantal scholen
in een gemeente de programmatie van hun cultureel
centrum in vraag stellen of negeren, is het logisch dat
de beheerder van dat centrum, meestal de schepen van
Cultuur, in de budgetten van de schoolprogrammatie gaat
snoeien. Deze beheerders kregen sowieso al de boodschap
van de Vlaamse overheid dat ze hun ‘cultuurgeld’ vanaf
2015 ook mochten besteden aan andere zaken, wat het
aanbod van schoolvoorstellingen alleen nog maar meer
onder druk zal zetten.
Waarom zijn de podiumkunsten geen vanzelfsprekend
ingrediënt van ons opvoedingsmodel? In kwalitatief opzicht
is het aanbod in Vlaanderen wereldtop. De productiehuizen
die zich met schoolvoorstellingen bezighouden worden
professioneel gesteund en omkaderd. Bovendien vertalen
de podiumkunsten onze waarden en ons gemeenschappelijk referentiekader in verhalen, beelden en symbolen,
zodat we, als samenleving maar ook als school, daar
onvermijdelijk de vruchten van plukken. Als theatermaker
die vaak schoolvoorstellingen speelt, kan ik bevestigen: het
is een heerlijke ervaring om kinderen te zien die in groep
doorpraten over wat ze gezien hebben. Daarnaast is het
ook een fantastisch pedagogisch proces om leerlingen
culturele en maatschappelijke referentiekaders aan te
reiken. Leerkrachten en programmatoren moeten de moed
blijven opbrengen om schoolvoorstellingen aan te bieden.
Een klas beroepsonderwijs naar een dansvoorstelling laten
kijken, lijkt vloeken in de kerk en nochtans is het juist dit
soort leerlingen dat daar vaak heel open voor staat.
Kunst is een antigif tegen vervlakking en saaiheid, tegen
eenheidsworst en massaproductie. In die zin zijn schoolvoorstellingen meer dan ooit een pedagogische noodzaak.
Ze laten leerlingen toe hun meningen uit te drukken, ze
bieden zuurstof en energie aan hun denken, en vrijheid
aan hun jonge gedachten. Ze bieden een dialoog met een
publiek dat niet gekozen heeft om daar te zijn, en dat is
precies waarom wij, als makers en programmatoren, ze
des te meer moeten proberen overtuigen met kwaliteit,
kunde en kunst. Dit publiek van morgen moet de podiumkunsten ten gronde leren kennen voor ze het kunnen,
mogen, en deels zullen afwijzen. Een goede samenwerking
tussen producent en programmator is cruciaal om scholen
te blijven overtuigen van de belangrijke onzin en heerlijke
tijdverspilling van podiumkunsten tijdens de schooltijd.

(A)

Kids © Marc Maillard

Marc Maillard
schrijft theaterteksten en regisseert.
Hij is artistiek leider van Theater FroeFroe. Hun voor
stellingen zijn vaak een cross-over van poppen, figuren,
objecten, video, acteurs en livemuziek, voor jong en oud.

Etcetera 145

Pluriversum
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Een kunstenaarsbijdrage van Louis Vanhaverbeke
Wanneer ‘begint’ een kunstenaars
oeuvre? Vanzelfsprekend, zo lijkt het,
met het eerste werk. Meestal gaat het
daarbij niet om de letterlijke eerste
worp, maar om een bewuste beslis
sing: hiér ligt het symbolische begin.
Hedendaagse kunstenaars worden
met die vraag geconfronteerd
wanneer ze aan hun website bouwen.
Op www.louisvanhaverbeke.be vond je
even terug nog een rijke verzameling
foto’s, teksten, tekeningen en filmpjes
rond het werk van de voorbije jaren.
Op het moment waarop ik dit schrijf is
de site afgekalfd tot een enkele pagina
met wat oude speeldata van Kokokito.
Is deze solovoorstelling, die werd
geselecteerd voor Circuit X, een
programma dat jonge podium
kunstenaars aan een tournee helpt
in Vlaanderen en Nederland, dan
Vanhaverbekes symbolische eerste
ling? En Multiverse, die deze zomer
in première gaat op Theater Aan Zee,
bijgevolg de nummer twee, waarmee
de ‘jonge belofte’ zichzelf bevestigt (of
niet)? Aan zijn plots sterk toegenomen
zichtbaarheid in het podiumkunsten
landschap gaat echter een lang traject
vooraf, waarvan ik de afgelopen tien
jaar meer dan eens getuige kon zijn. Aan
de hand van enkele annotaties bij deze
twee collages, waarin Vanhaverbeke
een deel van zijn poëtica ontvouwt,
hoop ik u wat te kunnen inwijden in
zijn artistieke ‘voorgeschiedenis’.
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door

PLURIVERSUM

Sébastien Hendrickx
en Louis Vanhaverbeke
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1 Een gevel in de Gentse havenbuurt, ergens in 2008. Achter twee hoge
ramen staat telkens één gasbrander
opgesteld. Op de ene rust een pot met
kokend water. De felle blauwe lichtstraal
die uit die pot lijkt te komen, maakt de
omhoog kringelende stoom zichtbaar.
Het andere raam toont een brander
met daarboven een videoprojectie van
het zachtjes kabbelende water waar het
huis aan de Sassekaai op uitkijkt. De
sitespecifieke lichtinstallatie GAZ zal niet
het laatste werk zijn waarin gasvuurtjes
opduiken en water wordt opgewarmd.
Vanhaverbekes artistieke traject telt vele
circulaire bewegingen. Sommige voorwerpen, handelingen of vormprincipes
keren terug in verschillende installaties en
performances. Onderweg gaan ze steeds
nieuwe verhoudingen aan met andere
objecten en gebaren tot ze op een bepaald
ogenblik in een zwart gat verdwijnen of
uit hun baan worden weggeslingerd. Zo
gebeurde het met de gasbranders, net als
met de theekopjes en de Herashekken. De
werelden die deze elementen oproepen,
wijzigden doorheen de tijd. Ik herinner
me verwijzingen naar kamperen, moestuintjes, theeceremoniën, basketbal,
bouwvakkers en urban subculturen. Nu,
terugblikkend, lijkt het alsof de kunstenaar
schoksgewijs opschoof van een verstilde
stedelijke buiten naar het pompende hart
van de stad.
2 Van alle voorwerpen die
Vanhaverbekes artistieke pluriversum
bevolken, is het belangrijkste vandaag
misschien wel de vinylplaat, die voor het
eerst verschijnt in… (ik ben de titel van
die voorstelling vergeten). De kunstenaar
kiest objecten niet in de eerste plaats om
hun symbolische eigenschappen maar
omwille van hun vermogen als katalysatoren in de energetische krachtvelden die
zijn installaties en performances steeds
genereren. De kleur en de vorm van een
voorwerp, de geluiden die het maakt of
de gebaren waar het de speler toe aanzet,
spelen daarbij een belangrijke rol. Die
kenmerken staan soms in een hiërarchische verhouding tot elkaar. Zo kan een
popsong deel uitmaken van een werk
omwille van de specifieke kleur van een
vinylplaat. Vanhaverbeke bezit nooit de
absolute controle over de eigen performances en installaties, noch tijdens het
maken ervan, noch tijdens het presenteren. Ook de objecten beschikken namelijk over een zekere macht en autonomie,
waar de kunstenaar-performer zich toe
dient te verhouden.
3 Multidisciplinariteit blijft in die
tien jaar een constante karaktertrek van
Vanhaverbekes artistieke praktijk. Welke
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disciplines de kunstenaar met elkaar
combineert en de manieren waarop hij
dat doet, wijzigen echter doorheen de tijd.
Als jonge student in het experimentele
atelier van Luca School of Arts Gent
(2006-2010) verhoudt hij zich in de eerste
plaats tot de ruimte van de beeldende
kunstgalerij, zelfs al presenteert hij zijn
werk zelden effectief in een white cube.
Vanhaverbekes performances uit die jaren
laten zich best omschrijven als performatieve installaties. Anders dan ‘gewone’
installaties hebben ze een bepaalde
ervaringsduur, hoewel geen doorwrochte
dramaturgie. Als de kunstenaar-performer
aanwezig is in het werk, dan treedt hij
doorgaans op als een neutrale operator,
die zorgzaam de voorwerpen ‘bedient’
en nauwelijks contact maakt met het
publiek. Het verlangen om bewuster om
te springen met de eigen performativiteit
en fysicaliteit als speler, en met de dramaturgische boog van zijn performances,
drijft Vanhaverbeke in de richting van
de Amsterdamse School voor Nieuwe
Dansontwikkeling, kortweg SNDO, waar
hij zich verdiept in hedendaagse dans en
spoken word (2010-2014). Vandaag lijkt de
theaterzaal zijn natuurlijke habitat te zijn
geworden. Hij vertrouwt me toe dat hij na
Kokokito, waarin spoken word en muziek
de bovenhand nemen over de dans en het
knutselen waardoor het geheel veel weg
heeft van een getheatraliseerd concert,
op zoek is naar een evenwichtigere
verhouding tussen die drie disciplinaire
polen. Multiverse zou de uitkomst moeten
vormen van die queeste.

4 Een mogelijke keerzijde van
doorgedreven multidisciplinariteit is
amateurisme. De generalist die zich
met van alles en nog wat wil verbinden,
bekwaamt zich in tegenstelling tot
de specialist in niks in het bijzonder.
Vanhaverbeke is geen virtuoze dj, danser
of rapper. Zijn poëzie hult zich doorgaans
in karamellenverzen. De oogverblindend
mooie tekeningen die hij vroeger maakte,
ruimden baan voor bijzondere, maar
wat stuntelig gefotoshopte collages. Dit
amateurisme wijst echter niet op een
artistiek gebrek maar op een bewuste
keuze voor gebrekkigheid, onvolkomenheid en onzuiverheid. Je zou dit
principe kunnen lezen als een opgestoken
middelvinger naar een prestatiegerichte,
perfectionistische samenleving. Het kattebelletje over de dilettant heet niet voor
niets een ‘protestrijm’. Ook hobbyisten
van buiten het artistieke domein spelen
vaak een rol in Vanhaverbekes performances en installaties. Zo herinner ik
me de tuinier in… (ook deze titel is me
ontglipt), de sportliefhebbers in Secured
Court (2010) en de doe-het-zelver in
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De Constructie (2011). Behalve misschien
in dat laatste werk, verschijnt de amateur
nooit als een belachelijk maar als een
soeverein figuur, iemand voor wie het
ideaal van de excellentie buiten zijn
bereik ligt (zoals dat voor de meeste
stervelingen het geval is), maar die het
verlangen, plezier en de levensbehoefte
zichtbaar maakt die de grondslag vormen
van zijn liefhebberij.

5 Een filmregisseur vertelde me ooit
dat de geluidsmontage in zijn films net
zo belangrijk was als de beeldmontage.
Sindsdien probeer ik mijn oren even
bewust te gebruiken als mijn ogen
wanneer ik in het donker van de cinema
zit. Bij veel van Vanhaverbekes performances maak je best dezelfde oefening.
Hoewel het experimenteel atelier in Luca
School of Arts een multidisciplinaire
opleiding was, die in principe evenveel
belang hechtte aan gelijk welke artistieke
discipline, lag er onder invloed van een
van de drijvende krachten Esther Venrooy
toch een grote nadruk op geluidskunst.
Ik herinner me dat in Teatime: 3 compositions 4 a kettle (2009), een trage
performatieve installatie geïnspireerd
door de Japanse theeceremonie, de
versterkte geluiden soms even ‘verdund’
en subtiel waren als de smaak van de
thee die het publiek kreeg geserveerd.
Waar Vanhaverbeke zich eerst vooral
op het grensgebied tussen geluid en
muziek begeeft – de geluiden die het
manipuleren van de objecten op scène
teweegbrengt, worden versterkt en (soms
minimaal) gecomponeerd tot muzikale
texturen – steekt hij de laatste jaren die
grens nadrukkelijker over. Daar zitten zijn
jaren op het SNDO ongetwijfeld voor iets
tussen. De school staat erom bekend dat
veel van haar (ex-)studenten zich expliciet
verhouden tot de popmuziek en -cultuur.
6 In Seven Brief Lessons on Physics
(2016) een populariserend boekje over
de adembenemend wondere wereld
waar de fysica ons een glimp van doet
opvangen, schrijft Carlo Rovelli: ‘We have
a hundred billion neurons in our brains,
as many as there are stars in a galaxy,
with an even more astronomical number
of links and potential combinations
through which they can interact.’ Volgens
mij kan dit citaat een sleutel zijn om
dichter te komen bij de kern van Louis
Vanhaverbekes kunstpraktijk.
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Het theater als kerk,
de voorstelling
als mis?

juni 2016

Romeo Castellucci’s gebruik van religie in het theater
(A)

De tijd waarin kunst zich afkeerde van de
kerk en alles wat religieus is, lijkt voorbij.
De deconstructie van rituelen maakt
stilaan plaats voor een nieuwe zoektocht
naar vormen, handelingen, momenten
die ons – weliswaar zonder geboden en
hiernamaals – een plaats geven in de
wereld. Theater als plek van gemeen
schap, met zijn oorsprong in Griekse
festivals die de polis moesten verenigen
en confronteren met diepe vragen,
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lijkt de aangewezen ruimte om hierover
na te denken. Iemand die dit de voorbije
jaren zeker deed is Romeo Castellucci.
Hoe gebruikt hij religieuze elementen
in zijn werk? En vinden we dat misschien
wel zo aangenaam om redenen die aan
het esthetische voorbij gaan?
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door

Kristof van Baarle

Een theaterzaal betreden voor aanvang van een voorstelling van Romeo Castellucci voelt een beetje aan als
in staat van genade verkeren. De religieuze stemming
van deze verwoording resoneert met de mystieke sfeer
die in sommige locatieprojecten gecreëerd wordt. Zo
betreedt het publiek bij FOLK (2012) de Gebläsehalle van
de voormalige staalfabriek in Duisburg. Centraal in deze
prachtige ruimte staat een groot opblaasbaar zwembad.
De toeschouwers kunnen vrij bewegen rondom dit bad,
waarin zonder onderbreking iemand ondergedompeld
wordt. Na elk doopritueel voert de gedoopte dezelfde
handeling uit bij de volgende die het water in komt,
waarna hij of zij het water verlaat en de cyclus verder zet.
De honderd figuranten die Castellucci hiervoor verzamelde, staan en bewegen tussen de toeschouwers in.
Ze zijn niet te onderscheiden en wanneer ze loskomen uit
het publiek om in het water te treden, is dat telkens een
verrassing. Toch voelt het aan alsof we deel uitmaken
van dezelfde gemeenschap en het op elk moment aan
ons kan zijn om het warme water in te gaan. Of is dit
een reflectie van ons eigen verlangen om ergens bij te
horen? Het doopsel betekent immers de intrede in een
gemeenschap, het is een rite de passage die de ingewijde fundamenteel en onomkeerbaar verandert. De
intelligente belichting en de warmte en stoom die in
de ruimte hangen maken de mystieke sfeer compleet.
In het oeuvre van Castellucci zijn religieuze elementen
vaak letterlijk aanwezig. Van het uitvergrote gezicht van
Jezus in On the concept of the face, regarding the son
of God (2011) over de nonnen en donkere ruimtes van
een klooster in Ödipus der Tyrann (2015) tot een bewerking van het Lazarus-verhaal in Uso Umano di Essere
Umani (2014): de christelijke traditie duikt in verschillende vormen op in het werk van de Italiaanse iconoclast. Dat iconoclasme wordt hem overigens niet altijd
in dank afgenomen door de religieuze groeperingen zelf.
On the concept of the face leidde in Parijs en Antwerpen
tot protest- en sabotageacties van fundamentalistische
christelijke organisaties vanwege de vermoedelijk
christofobe inhoud. Het tegendeel lijkt dichter bij de
waarheid te liggen, want Castellucci’s portret van een
vader-zoonverhouding in het aanschijn van Antonello
Da Messina’s Salvator Mundi toont opoffering en
compassie – en vooral het gebrek daaraan in onze
samenleving – in een theaterervaring die als ‘religieus’
omschreven zou kunnen worden. Hoe werkt deze beleving? En wat is de verhouding tot de christelijke wortels
waaruit Castellucci inspiratie put?

Religie als vorm
Twee recente voorstellingen, Go Down Moses (2014) en
Ödipus der Tyrann, maken expliciet gebruik van religieuze elementen. Dit gebruik varieert van een letterlijke
overname van uiterlijkheden tot een meer conceptuele
verwerking van thema’s als mysterie, exodus of de
geslotenheid van een kloostergemeenschap. Je zou
kunnen zeggen dat Castellucci religie loskoppelt van de
leer en regels, van het geloven zelf, en inzet als vorm.
De religieuze elementen worden gebruikt als esthetische
ingrediënten. De openingsscène van Ödipus staat los

(B)

van het eigenlijke verhaal. Door middel van beweegbare
panelen worden de donkere, besloten ruimtes van een
Karmelietenklooster gecreëerd. De nonnen zelf, gekleed
in lange zwarte gewaden en de typerende witte kap,
bidden, eten, zingen en rouwen. We zien het dagelijkse
leven volgens de leer en het ritueel van de zalving en
de begrafenis. Dit alles vindt plaats achter een gaas in
schemerlicht, wat de blik vertroebelt. Het ruisen van de
rokken en het schuifelen van de nonnen wordt versterkt,
waardoor ook het mysterie van de gemeenschap en haar
handelingen wordt vergroot. Het is een esthetisering van
de christelijke levenswijze – zonder daarom iets te willen
zeggen over het christendom of haar waarden. Het gaat
om de geste van de afwijzing van het profane, het dagelijkse leven en het tonen van dit negatief als een opake
zone die aan de representatie ontsnapt.
Sinds The Minister’s Black Veil loopt afwijzing, het negatief in relatie tot een communitas, als een rode draad
doorheen de Castellucci-voorstellingen. The Minister’s
Black Veil is gebaseerd op een kortverhaal van Nathaniel
Hawthorne uit 1836 en vertelt het verhaal van dominee
Hooper, die op een dag beslist om in zijn kleine gemeenschap zonder enige verklaring een zwarte sluier voor
zijn ogen te dragen, waardoor zijn omgeving zich van
hem afkeert en stuk loopt op deze mysterieuze geste.
Een andere gesloten gemeenschap zien we in The four
seasons restaurant en Giudizio, Possibilità, Essere (2014),
waarin Amish meisjes Hölderlins Empedokles reciteren,
over de filosoof-profeet die in een vulkaan sprong om
zijn eigen goddelijkheid te bewijzen. Het mysterie, dat
in de rooms-katholieke godsdienst steeds weer teruggaat op de goddelijkheid van Jezus en diens offer,
wordt hier als mal gebruikt om Oedipus, Empedokles
en dominee Hooper in het theater te brengen.
Castellucci is afkomstig uit het Noord-Italiaanse Cesena,
waar hij ook met zijn Socìetas Raffaello Sanzio gevestigd
is, en hij deinst er niet voor terug om de rooms-katholieke
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omgeving waarin hij leeft en werkt op te nemen in zijn
oeuvre. De christelijke beeld- en verhaaltraditie is onderwerp van zijn kenmerkende iconoclasme, dat leidt tot een
reductie tot de essentie of een herlezing vanuit één specifiek
aspect, dat wordt omgezet in een theatrale taal. Hij speelt
enerzijds in op een gedeelde Europese beeld- en verhaalcultuur die mogelijks in de vergetelheid aan het raken is en
anderzijds op het mysterie achter die beelden, door ze in
een andere context te plaatsen en er enigmatische scènes
mee te creëren. Bij de toeschouwer gaat herkenning voortdurend over in verwondering, tot op het punt waarop deze
twee polen met elkaar lijken te versmelten – wat ongeveer
moet lijken op een religieuze ervaring.

Religie als theatrale ervaring
Om die ervaring beter te begrijpen, is het interessant
terug te kijken naar de periode van de middeleeuwen,
toen religie, cultuur en politiek in West-Europa nog
verenigd waren in een eenheidscultuur. De Italiaanse
filosoof Giorgio Agamben, een inspiratiebron voor
Castellucci, omschreef deze als volgt:
When the medieval man looked at the tympanum of
the Vezelay cathedral, with its sculptures depicting all
the peoples of the world in the single light of divine
Pentecost … he had the aesthetic impression not that
he was observing a work of art but rather that he was
measuring, more concretely for him, the borders of
his world. The wonderful was not yet an autonomous
sentimental tonality and the particular effect of the
work of art, but an indistinct presence of the grace that,
in the work, put man’s activity in tune with the divine
world of creation, and thus kept alive the echo of what
art had been in its Greek beginnings: the wonderful and
uncanny power of making being and the world appear,
of producing them in the work. 1
Drie zaken springen hier in het oog: opnieuw die ervaring van grace (genade), als gevolg van het onthullen
van de wereld en het zijn doorheen het werk, en de
inclusie van de toeschouwer in de wereld die het werk
evoceert. Het lijkt zelfs alsof de toeschouwersfunctie
fundamenteel anders werkte. De toeschouwer was niet
de afstandelijke, beoordelende entiteit die hij nu is; van
de gap tussen publiek en kunstwerk in de black box van
het theater was nog geen sprake. Het is deze gap die
Castellucci steeds opnieuw tracht te overbruggen. Door
te werken met een gedeelde verhaal- en beeldcultuur
worden we als kijker betrokken en door het mysterie van
Castellucci’s theatertaal, die weigert eenduidige scènes
en interpretaties toe te laten, wordt de verbeelding als
persoonlijk engagement geactiveerd.
In Go Down Moses zien we een reeks tableaus: een
groep mensen (de gemeenschap?) voert rituele handelingen uit in wat lijkt op een galerieruimte met als enige
afbeelding de haas van Dürer, een vrouw bevalt of krijgt
een miskraam in de badkamer van een restaurant, een
agent ondervraagt een (dezelfde?) vrouw, een soort
machinale buis draait rond en spint pruiken, een vrouw
wordt in een MRI-scanner geschoven alsof ze naar een
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“ De religieuze elementen
worden gebruikt als esthetische
ingrediënten. ”

andere wereld vertrekt... Veel scènes resoneren met het
Mozes-verhaal en het verlangen naar exodus en het
beloofde land. Castellucci zinspeelt in deze voorstelling
evenwel op het onmogelijke verlangen van een gemeenschap om te ontsnappen aan een vorm van gevangenschap. Misschien wel die uit het kapitalisme of, meer
algemeen, uit het leven dat ons toebedeeld lijkt? Tegelijk
gaat het over het diepe verdriet bij het verlies van een
zoon, wanneer Mozes, die in de Bijbel in een mandje
op de rivier wordt gezet, bij Castellucci opduikt in een
plastic zak in een vuilbak, als miskraam of doodgeboren
baby. Een derde mogelijke lezing leidt de toeschouwer
naar een vraag over de representatie waarin het menselijke denken en bestaan gevangen lijken te zitten. In
het verhaal van Mozes is de afbeelding van een valse
god een moment van crisis en zwakte, terwijl de ware
god zich eveneens in het woord ophoudt. Het religieuze
probleem als esthetisch vraagstuk: is er dan een ‘echte’
wereld van de ideeën zoals Plato die beschreef? De voorstelling sluit af met zijn grot, met de schimmen en gevangenen die hij als beeld gebruikte om de verhouding
tussen representatie en ‘werkelijkheid’ te beschrijven.
Een groot S.O.S.-teken wordt op een transparant plastic
scherm tussen het publiek en de scène geschreven.
Wie wil er hier ontsnappen, en naar waar? Of is het
meer conceptueel: het theater als moment van crisis
dat altijd de hulp van de toeschouwer nodig heeft om
volledig te worden én buiten de zaal te kunnen treden?
Ten slotte zijn er ook de zintuiglijke aspecten die de
theaterruimte één maken en letterlijk de afstand tussen
podium en tribune willen overbruggen. In Inferno (2007)
vertrekt een wit doek zo breed als de zaal van op het
podium het publiek in, op handen gedragen en doorgegeven tot achter aan de tribune. In On the concept of
the face, vol. 1 blazen enorme ventilatoren in het gezicht
van de compleet in het donker gezette toeschouwers en
in nagenoeg elke voorstelling creëert Scott Gibbons een
soundscape die soms overweldigt in volume en dan weer
intrigeert door zijn subtiliteit. Bij locatieprojecten zoals
FOLK en Uso Umano di Essere Umani worden respectievelijk temperatuur en geur ingezet om het gevoel
van plaats en absorptie in een omgeving te stimuleren.
Het gaas dat als een membraan tussen de scène en de
tribune hangt en een Castellucci-trademark genoemd kan
worden, markeert de drempel die nagestreefd wordt: een
punt waarop de twee zijden samenkomen en niet meer
van elkaar te onderscheiden zijn. De drempel als overgangsruimte waarin de eenheid tussen scène en publiek
zich vormt, is naast een fysieke vooral een mentale
ruimte. In zijn zoektocht naar wat hij de derde ruimte
noemt, doet Castellucci een beroep op onze verbeelding,
die in de huidige spektakelcultuur al te vaak wordt gesust
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(C)

postseculiere gedachten. De opmars van yoga – inmiddels
doorgebroken bij het grote publiek – en mindfulness en
meditatie is een duidelijk signaal dat de afkeer van het
esoterische en de diehard-secularisering die volgde na de
jaren zestig aan kracht inboeten. Het strikte nihilisme – dat
in het Westen gepaard gaat met een diep geloof in het
kapitalisme – is een harde noot om te kraken en is moeilijk vol te houden. Het gaat voor velen om een impuls
die voortkomt uit een afwijzing van het alledaagse (het
profane) en een zoektocht naar gemeenschappelijkheid,
een communitas, die in onze huidige wereld afwezig
lijkt te zijn. Bovendien heeft migratie andere religies
en godsdienstbelevingen in onze dagelijkse omgeving
binnengebracht. Ook daar zal een postseculiere maatschappij antwoorden op moeten vinden – tot op de dag
van vandaag gebeurt dat onvoldoende. Misschien is het
geen slecht idee om die spirituele nieuwsgierigheid in te
zetten voor een wederzijdse empathie.

en bedwelmd. Dit is de ruimte waarin de toeschouwer en
het kunstwerk elkaar ontmoeten, een immateriële plek in
de verbeelding, die desalniettemin fysiek geïnformeerd
kan zijn, zoals de ammoniakgeur in Uso Umano bewijst.

Een gemeenschap in crisis
Vervangt kunst religie? Dat vroegen de collega’s van
Rekto:Verso en Klara zich onlangs af tijdens een debat
over lijden, medelijden en religie op het Klarafestival. De
vraag wijst op een tendens die zowel in de maatschappij
als in de esthetica van een aantal theatermakers speelt.
Waar vinden we troost en een gevoel van gemeenschap?
Maar ook: waarin kunnen we geloven en wat biedt ons
een vorm van escapisme? Sommigen, zoals filosoof
Jürgen Habermas, spreken van een ‘postseculiere wende’.
Habermas heeft het dan wel over hoe religieuze overtuigingen steeds meer (geo-)politieke invloed hebben ten
gevolge van migratie en conflict, maar het lijkt er ook op
dat de o zo seculiere en Verlichte Westerling die zich de
voorbije zestig jaar vormde, weer nieuwsgierig wordt naar
vormen van gemeenschap, van zingeving en spiritualiteit.
Onbewust speelt misschien teleurstelling in een nihilistische, gewelddadige wereld waarin de invloed van het
individu, dat andere exploot van de verlichting, nagenoeg
onbestaande blijkt te zijn. Het hyperindividualisme, dat
samenging met de afbraak van onder andere de religieuze
gemeenschap, leidt tot een existentieel gebrek aan zingeving en gevoel van op je plaats zijn.
Met name de generatie die opgroeide na de laatste
seculariseringsgolf, die in België gepaard ging met de
ontzuiling van de politiek, is niet langer vies van wat

Stilt Castellucci onze honger naar gemeenschap, verwondering en zingeving in een veilige, gedeelde ervaring? Het
tegendeel lijkt waar. Hij appelleert aan onze verbeelding en
ons gevoel voor enigma en toont zaken die tot in de grond
van ons zijn gaan, maar in principe blijft het om een individuele relatie tot het werk gaan. In FOLK wordt het doopritueel verstoord door zwarte figuren die onder luid gedreun
tegen de ramen van de Gebläsehalle springen. Iemand
met een schaar knipt het zwembad in twee – met het water
gaat ook de gevormde gemeenschap down the drain.
Een oude man die doet denken aan een Alzheimerpatiënt
betreedt de ruimte waar nu centraal een legpuzzel met
geometrische vormen opgesteld staat. Hij slaagt er niet in
de puzzelstukken in hun overeenkomstige vorm te passen.
Dit einde toont de ambiguïteit aan van Castellucci’s FOLK
en van zijn visie op gemeenschap. Het is een exclusief
systeem, dat barst aan alle kanten en waarvan we in onze
individualistische tijd misschien vergeten zijn hoe het
functioneert. Hoezeer we ook ergens toe willen behoren,
hebben we nog wel de vaardigheid om dat te doen? Wat
overblijft na FOLK zijn verwarring en melancholie naar een
eenheid die misschien nooit heeft bestaan. De identiteit
van gemeenschappen staat in deze geglobaliseerde wereld
onder druk en zo keert Castellucci terug naar misschien de
oudste aller vragen, waarop religies een antwoord trachten
te geven. Wir sind ein Volk, staat er op het programmaboek
van FOLK. Wij zijn een volk, maar wie zijn wij?

(A)
(B)
(C)

1

Odipus Der Tyrann © Arno Declair
Folk ©  Wonge Bergmann
On the Concept of the Face,
regarding the Son of God
© Klaus Lefebvre
Agamben, Giorgio, The man without
content, Stanford University Press,
Stanford (CA), 1999, p. 34.

Kristof van Baarle
werkt aan de Universiteit Gent aan
een doctoraat over posthumanisme in de podiumkunsten.
Daarnaast is hij dramaturg voor Kris Verdonck / A Two
Dogs Company en lid van de kleine redactie van Etcetera.
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Theater als arbeid
aan de boosaardigheid

juni 2016

Wat kan Heiner Müllers Horatiër ons over terrorisme leren?

(A)

Twintig jaar na zijn dood tonen de
theaterteksten van Heiner Müller nog
steeds even scherp de bodemloze
valkuilen van het politieke denken.
Nikolas Müller-Schöll maakt van het
vergeten stuk De Horatiër (1968) een
44

nieuwe lezing over recht, wetsystemen
en terrorisme.

door
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Nikolaus Müller-Schöll

De naamloze strijder stoot zijn gewonde tegenstander,
die op de grond ligt en ‘met wegkwijnende stem’ om
genade smeekt, ‘zijn zwaard in de hals, zodat het bloed
op de aarde’ valt. Hij werpt het bebloede slachtkleed
van de dode over zijn schouder, steekt diens wapen in
zijn gordel en houdt het eigen bloedige zwaard in zijn
handen. Zo wordt hij door het volk toegejuicht.
Hier wordt niet gesproken over een IS-militant, die een
gevangene heeft onthoofd. Dit is geen scène uit Jemen,
Soedan, Oekraïne of een van de vele andere hedendaagse
theaters waar zich extreem geweld afspeelt. Dit gaat over
een van ons: over de ‘Horatiër’ in het gelijknamige stuk
van Heiner Müller, dat model kan staan voor een theater
dat als ‘arbeid aan het boosaardige’ wordt voorgesteld.
Daarmee wordt bedoeld dat het theater ingaat tegen
zijn rationalistische legitimatie als ‘moreel geweten’, of
als plaats waar aan opvoeding, opbouw van de natie of
het zelfbegrip van een maatschappij wordt gewerkt. Het
westerse theater heeft altijd al, van bij zijn aanvang tot
in de meest recente voorstellingen over oorlog, terreur
en misdaad, een bijzondere belangstelling getoond voor
scènes en tijden waarin we worden geconfronteerd met
wat nauwelijks kan worden verdragen, met grensoverschrijdingen, schendingen van taboes en aanslagen op
het gezonde verstand. En het is bijzonder moeilijk te
aanvaarden dat dit ‘boosaardige’ niet behoort tot een
andersheid die ‘wij’ graag ver van onszelf houden,
maar dat het zich niet laat inperken en uitsluiten.
De vragen die in deze context ter bespreking voorliggen,
zijn ons allen vermoedelijk min of meer vertrouwd, zij
het meer uit de sfeer van discussies over film, televisie
en internet. Wanneer gaat het ‘boosaardige’ aan het
werk? Hoe wordt het herhaald en vastgelegd, in die mate
dat het de heersende cultuur heeft bepaald? Hoe ziet
de ‘arbeid’ aan het boosaardige er precies uit? Wat
brengt dit teweeg bij spelers, toeschouwers en hun
beider gevoelswereld? En hoe kunnen we die bewuste
‘arbeid’ nauwkeuriger leren kennen?
Ik kan deze en vele andere vragen hier niet verder op
theoretisch vlak onderzoeken, maar ik wil ze graag wat
uitvoeriger bespreken naar aanleiding van het geciteerde
voorbeeld uit Heiner Müllers Horatiër. Dit stuk wordt
nauwelijks gespeeld. Het is wellicht enigszins in de
vergetelheid geraakt omdat het lange tijd, op aanwijzing
van de auteur zelf, als een reactie op Stalin en de Praagse
lente werd gelezen. In werkelijkheid onderzoekt deze
theatertekst naar mijn mening het geweld dat constitutief
is voor onze westerse statelijkheid en politiek. Hij confronteert ons daarbij met een vervluchtiging van de klare
tegenstelling tussen goed en kwaad, van legitiem en illegitiem geweld, van staatsgeweld en terrorisme en daardoor wekt hij allicht de schrikreactie op die, zoals Müller
het eens heeft geformuleerd, voor inzicht noodzakelijk is.

De Horatiër
Het korte stuk kan snel worden samengevat. Een strijd
om de heerschappij tussen beide Romeinse steden,
Rome en Alba, moet worden bijgelegd, zodat Rome in

“ Men erkent dat Müller er als een
bekwame magiër in geslaagd is om
ons een laffe moord als noodzakelijk
geweld te doen accepteren.
En dan schrikt men van zichzelf. ”

de oorlog met de Etrusken niet verdeeld en verzwakt
raakt. De legerleiders beslissen dat één enkele strijder
van beide zijden voor zijn stad de strijd zal aangaan. Het
lot valt op een Horatiër en een Kuratiër die echter ook
familiaal verbonden zijn: de Kuratiër is de verloofde van
de zuster van de Horatiër. Als de Kuratiër gewond op de
grond ligt, weigert de Horatiër hem genade. Hij doodt
hem en keert met zijn eigen bloedige zwaard en met het
zwaard van de verslagen vijand naar Rome terug. Daar
juicht het volk hem toe, maar in zijn overwinningsroes
brengt hij ook zijn zuster om, omdat ze hem de dood van
haar geliefde verwijt. Wankelend tussen de bewondering
voor de overwinnaar en de afschuw voor de moordenaar
besluit het volk om de held te eren en de moordenaar
te doden. Vervolgens beslist men het lijk eerst als held
op te baren en dan als moordenaar voor de honden te
werpen. Men ontrukt de dode, die reeds verstard is, het
zwaard uit de handen en men verordent dat voortaan
iedereen tegelijk zowel over de held als over de moordenaar moet spreken.
Op het eerste gezicht werkt het stuk als één van die parabels die Brecht vooral in de tweede helft van zijn leven
vaak heeft geschreven. Hier wordt Stalin opgevoerd, zo
lijkt het, in de typische versleuteling van zijn tijd. Brecht
heeft dit ooit mooi geformuleerd. Stalin is ‘de verdiende
moordenaar van het volk’, een personage wiens ambiguïteit onherleidbaar is: held en moordenaar tegelijk. Dit is
de traditie die Brecht geopend heeft met zijn bewerking
van Shakespeare ’s Coriolanus. De slotzinnen van het
stuk van Müller lijken uit deze inspiratie te ontspringen:
‘Zo stelden ze, zonder vrees voor de onzuivere waarheid, / In de verwachting van de vijand, een voorlopig
voorbeeld / Van heldere scheiding, zonder de rest te
verbergen / Die niet opgelost werd in de onophoudelijke
verandering / En allen gingen opnieuw aan het werk,
met in de hand / Naast ploeg, hamer, priem en griffel
het zwaard.’
In feite echter blijkt uit deze vermeende moraliteit dat de
zaak meer complex ligt, dat Müllers parabel, als hij dit
nog wel is, eerder lijkt op de parabels van Kafka dan op
de wat al te gepolijste modellen van de latere Brecht.
Het is zo dat de belegering van Rome door de Etrusken
op het gemoed van de Romeinen inwerkte en hen tot
een overhaaste praktische politiek dwong, met veel
compromissen en snelle beslissingen waarvoor geen
ultieme fundering mogelijk was. Deze situatie kan
makkelijk gelezen worden als een toespeling op Müllers
diagnose van het congenitale gebrek van de DDR:
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“ Müller beschrijft de beroemde
zin van Clausewitz: de politiek is
een voorzetting van de oorlog,
maar met andere middelen. ”

ook deze nieuwe staat moet overhaast en onder bedreiging van zijn bestaan zelf op de ruïnes van de oude
worden opgebouwd, nog voor de kelder, waarin nog
steeds mijnen opgeslagen liggen, opgeruimd is. De
bedreiging van buiten laat niet toe om interne conflicten
uit te vechten. Maar dit is niet alles.
Niet toevallig wordt hier gesproken over een ‘voorlopig
voorbeeld’ van heldere scheiding en over een ‘rest’ die
niet opgelost raakt. Het is deze rest, die onze interesse
voor dit stuk opwekt. We ontmoeten haar niet in het
minst in de scène die ik bij de aanvang van dit artikel
geschetst heb, daar waar de Kuratiër wordt omgebracht.
Deze liquidatie wordt in het vervolg van het stuk steeds
opnieuw door het Romeinse volk toegejuicht. Het is
deze scène die van de Horatiër een met lauwerkransen
bekroonde overwinnaar maakt, de oervader van een
ééngemaakte Romeinse staat. De lofzangen van het volk,
en meer nog zijn afschuw, de voortdurende afweging
van verdienste en schuld van de Horatiër, laten ons als
lezer reflecteren over de laagheid van de moord op de
zuster, maar doen ons bijna vergeten dat het zogenaamd
noodzakelijke geweld, de verdienstelijke doding, waardoor de Horatiër de eenheid van het Romeinse imperium
probeerde te herstellen, in werkelijkheid niets anders
is dan een oorlogsmisdaad.
We lezen in Müller ’s tekst: ‘En de Kuratiër zegde met
wegkwijnende stem: “Schenk genade aan de overwonnene. Ik ben / met je zuster verloofd.” / En de Horatiër
schreewde: / “Mijn bruid heet Rome.” / En de Horatiër
stootte de Kuratiër / Zijn zwaard in de hals, zodat het
bloed op de aarde viel.’ In de zin ‘Mijn bruid heet Rome’
wordt de plaatsvervangende slachter gekenmerkt als
iemand die niet alleen geen acht slaat op familiale relaties, maar ook als iemand die geen genade kent, die zijn
aanhankelijkheid aan Rome heel letterlijk neemt, en die
zijn doding als een soort van ontmaagding viert, als een
archaïsch aandoende bezegeling van zijn huwelijk met
Rome. Niet alleen de moord op de zuster, maar ook dit
voorafgaande, funderende geweld worden in de tekst van
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Müller gepresenteerd vanuit de passie om het doel van
de pacificatie van Rome te dienen. Overgeconnoteerd,
onzuiver, herinnert de dodingsscène aan Büchners
Mercier, die aanbeveelt: ‘Ga eens uw schone uitspraken
na, tot op het punt waarop ze belichaamd worden.’
Tegelijk zit er in de moord op de zuster, zoals ze ons
geschetst wordt, een welbepaalde logica die niet veraf
staat van de funderende moord. Het uitgangspunt is
gelijkaardig aan dat van Antigone. De familiale verbinding wordt aangeduid als een gelijkoorspronkelijke
complicatie van de tweestrijd om de heerschappij. Naar
deze complicatie verwijst de zuster met haar opzichtige
treurnis. De representant van Rome, zo signaleert ze na
de eerste daad, is ook broer, zwager en zoon. Dat de
doding van de representant van de stad Alba tegelijk
de moord op de zwager is, schept tweedracht op het
moment van de stichting van de Romeinse eenheid.
Vanaf dan is Rome niet alleen in gevaar door de splitsing in twee steden, maar ook door de splitsing in elk
van zijn bewoners, door hun dualiteit als sprekend en
als begerend wezen, door hun verworteling in familie en
stad. Elkeen is in zichzelf reeds meervoudig, een bundel
van relaties, waaruit onherroepelijk veel verschillende
handelingsmotieven ontstaan. Van hieruit kan men
begrijpen dat dezelfde nietige noodzakelijkheid aan
de grondslag ligt van zowel de moord op de zuster als
van de oermisdaad die voor de vereniging van de stad
wordt ondernomen.
De dubbele doding verwekt een nieuwe scheiding
in de massa. Deze wordt als ‘volk’ ingesteld, terwijl
ze voortdurend opgesplitst wordt in diegenen die de
overwinnaar eren en diegenen die de moord willen
vergelden. Aan het einde lijkt een ‘voorlopig voorbeeld /
van heldere scheiding’ te zijn bereikt. Dan begrijpt men
uiteindelijk, reeds vanuit het inzicht in de ambiguïteit van
de eerste doding, van de oerscène of de oermisdaad,
dat men zich tot de overtuiging heeft laten verleiden dat
er ergens onder de door het volk en zijn vertegenwoordigers aangeboden oplossingen, één is die ergens toe
dient. Zo geeft men echter toe aan de verlokkingen van
de retoriek, om hen vermoedelijk slechts met vertraging
te onderkennen, op grond van de laconieke uitdrukkingen van Müller en de overvolheid van de handeling.
Maar dan ervaart men hoezeer men zelf vatbaar is voor
het onaanvaardbare waarmee de geciteerde eerste
dodingsscène ons confronteert. Dan erkent men dat
Müller er als een bekwame magiër in geslaagd is om
ons met zijn relaas over de redenering van het volk,
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zijn vertegenwoordigers en zijn leiders, en door het
herhaalde spreken over verdienste en schuld, een laffe
moord als noodzakelijk geweld te doen accepteren.
En dan schrikt men. Van zichzelf.
Maar dit stuk zadelt ons op met meer dan alleen maar
de ontsteltenis over de eigen bereidheid om zich te
verzoenen met geweld dat als noodzakelijk wordt
gepostuleerd. Met het materiaal uit de geschiedenis van
Rome dat Müller van Livius en Corneille heeft overgenomen en dat hij naar het voorbeeld van de leerstukken
van Brecht omgevormd heeft voor een spel zonder
publiek, vertelt Müller vooral iets over de ‘politiek van
de plaatsvervanging’. Eén van de gemeenplaatsen van
de politieke theorie luidt dat in Rome het model van de
politiek van de representatie en zelfs van de statelijkheid
als dusdanig te zien is. Analoog met de plaatsvervanging van Christus door de paus, zou de politiek, volgens
Carl Schmitt bijvoorbeeld, op de personificatie van een
idee berusten. Dit model voert Müller in De Horatiër ten
tonele. Hij demonstreert wat hij zelf eens als zijn ‘punt
in het theater’ beschreven heeft: ‘Lichamen en hun
conflicten met ideeën worden op het toneel geworpen.
Zolang er ideeën zijn, zijn er wonden, ideeën brengen
lichamen wonden toe.’
Men kan zeggen dat Müller daarmee precies die
omkering van de beroemde zinsnede van Clausewitz
beschrijft, die Michel Foucault en Giorgio Agamben
als beste beschrijving van de moderne biopolitiek
omschrijven: de politiek als voortzetting van de oorlog
met andere middelen. Bovendien reveleert Müller iets
van de ‘mystieke grond van de “autoriteit”’, die Jacques
Derrida in zijn lezingen over het opstel over geweld van
Walter Benjamin heeft uitgewerkt. Het gaat hier om het
inzicht dat elke autoriteit, elk geweld van staatswege
en elke wet voortbouwt op een act van gelijktijdige
stelling en ont-stelling, die noch legaal, noch illegaal
is, maar die precies datgene wat ze werkzaam laat
worden op hetzelfde moment moet verbieden. Daardoor
wordt de wet op het ogenblik zelf dat ze geponeerd
wordt retrospectief verzwakt. In dit concrete geval:
de funderende moord die voor de eenheid van Rome
noodzakelijk is, gaat onmiddellijk in tegen het verbod
dat diezelfde funderende act stelt. Maar het vermoeden
van de overtreding van dit verbod verzwakt tegelijk met
terugwerkende kracht de funderende act en laat de met
haar gefundeerde gemeenschap breekbaar worden. Wat
Müller ons met dit stuk toont kan daarom niet uitsluitend betrokken worden op politieke verhoudingen en
historische momenten waarin geweld niet éénduidig te
waarderen valt. Het ondermijnt de principiële mogelijkheid om eens en voor altijd een geldige statelijke orde te
creëren die van een fundamenteel andere aard zou zijn
dan de terroristische daden die men aan haar tegenstelt.
Het boosaardige, om bij dit thema te blijven, zou in
dezelfde mate aan de kant van de inzet van statelijk
geweld te vinden zijn, als aan de kant van degenen die
zich verzetten tegen dit geweld van staatswege. Om
de actualiteit van deze overweging te verduidelijken,
kunnen we in deze context niet in het minst herinneren
aan de blijvende onenigheid van de volksgemeenschap

“ Het theater waarschuwt voor de
neiging om ons van de complexiteit
van de wereld te bevrijden door een
klare tegenstelling te maken tussen
het boosaardige ‘ginds’ en bij ’ons’. ”

over de vraag hoe terrorisme precies dient te worden
gedefinieerd. In een tekst met de titel ‘Vrijheidsstrijders
of terroristen’ die enkele weken geleden in Le Monde
Diplomatique is verschenen, herinnert Alain Gresh ons
eraan dat de ‘heroïsche verzetsstrijders’ die IS enkele
maanden geleden in Kobani op de vlucht hebben gejaagd
sinds meer dan tien jaar in de Verenigde Staten en Europa
op de lijst van terroristische organisaties staan. Met een
blik op het Zuid-Afrikaanse ANC, de Palestijnse PLO en de
zionistische militie Irgun, waaruit twee latere Israëlische
minister-presidenten voortkwamen (Menachem Begin en
Jitzschak Schamir), wijst hij erop dat de geschiedenis ons
leert dat ‘de terroristen van gisteren de politieke ambtsdragers van morgen kunnen zijn.’
Het commentaar van Alain Gresh is voorzien van de
aanmaning om ons te verzetten tegen analyses die met
het begrip terrorisme werken, omdat ze ‘elk inzicht in de
voorhanden liggende problemen’ verhinderen. Men kan
stellen dat een theater als arbeid aan het boosaardige
zo’n inzicht precies daardoor mogelijk maakt, doordat het
ons waarschuwt voor de neiging om ons van de hypercomplexiteit van de wereld te bevrijden door klare tegenstellingen te onderscheiden tussen het ‘boosaardige’
ginds en bij ‘ons’, tussen de met een geweldmonopolie
uitgeruste staat hier en het terrorisme daar. Het theater
kan ons inderdaad weinig oplossingen bieden voor de
vraag naar de juiste omgang met het terrorisme. Wel
kan het ons er allicht toe brengen ons wat meer bezig
te houden met wat we zo graag vergeten, als we het
boosaardige, de terreur, elders zoeken dan bij onszelf.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het Duits
in het maartnummer van Theater Heute.
Vertaald door Antoon Vandevelde
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©  Jacques Louis David
© Gerald Zoerner

Nikolaus Müller-Schöll
is professor in de theater
wetenschappen en hoofd van de master Dramaturgie
aan het departement Theater, Film en Media van de
Goethe universiteit in Frankfurt.

THEATER ALS ARBEID AAN DE BOOSAARDIGHEID

47

‘Meningsverschillen
zijn de beste voedingsbodem voor toneel’

juni 2016

Een interview met Sara De Roo
Al jaren zocht Sara De Roo naar een
oversteek die haar in contact kon
brengen met de diversiteit van haar stad.
Met schrijver Fikry El Azzouzi vond
ze er een. Hoe kan je jezelf herdenken
zonder je eigen principes overboord te
gooien? In Alleen probeert het duo De
Roo-El Azzouzi dat ‘samen’ te denken,
met inbegrip van botsende (esthetische)

kaders en wereldvisies. ‘Het is hoog tijd
dat mensen die naar het theater gaan
een weerspiegeling zien van de wereld
waarin ze rondlopen, geen luchtbel van
een samenleving die niet meer bestaat.’

(A)

48

Etcetera 145

door

Charlotte De Somviele en
Sébastien Hendrickx

We ontmoeten de actrice Sara De Roo
op een bijzonder kruispunt in de tijd:
de definitieve adviezen voor de subsidies zijn bekend en voor het vierkoppige toneelgezelschap STAN waar ze
deel van uitmaakt, liggen de kaarten
niet opperbest. Tegelijk kan ze bijna
terugblikken op haar eerste jaar als
coördinator van de acteeropleiding
aan het Antwerpse Conservatorium,
een functie die ze in tandem met
Clara Van den Broeck vervult. En ze
zit middenin het werkproces voor
Alleen, haar eerste monoloog sinds
Stukgoed twintig jaar geleden, met
schrijver Fikry El Azzouzi als haar
sparring partner. Het duo voert de
dialoog deels aan de hand van een
e-mailcorrespondentie. Zoals het er
nu naar uitziet, zal het gesprek over
het stuk dat hij schrijft letterlijk mee
deel uitmaken van het stuk.
Sara De Roo: ‘Na Stukgoed had ik
bij mezelf gezworen: nooit meer!
Een monoloog brengen is heel
ingewikkeld. Als je een goede avond
hebt, heb je niemand om het mee
te delen. En als het niet vlot, moet
je zelf maar uit de drek zien te
kruipen – wat meestal niet lukt (lacht).
En toch diende de noodzaak zich
weer aan. Ik heb een jaar bewust niet
gespeeld – geen uitgebreide tournees, geen repetities – op een paar
opvoeringen van The Marx Sisters
(2014) na. Ik heb de tijd genomen
om na te denken, te schrijven, te
lezen en de wereld te verkennen. Ik
ben naar Berlijn getrokken en heb
al die grote theaterhuizen bezocht
waar ik nog nooit was geweest: de
Schaubühne, de Volksbühne, het
Berliner Ensemble, het Maxim Gorki
theater … Alleen is de vrucht van
die zoektocht. Waar staan we nu?
En waar moeten we naartoe?’
ETC

Vanuit welk verlangen is je
samenwerking met Fikry El
Azzouzi ontstaan?

S.D.R. ‘Ik ben al jaren op zoek naar
een “oversteek”, naar een pad dat
me in contact kan brengen met al
die andere culturen die deze stad
bevolken. Waarom kennen we elkaar
niet? Waarom spreken we niet met
elkaar? Mijn kinderen groeien op in
een wereld die anders is dan diegene
waarin ik ben grootgebracht. Ze zitten
op een cultureel gemengde school,
met veel medeleerlingen die thuis

geen Nederlands praten. De cross-culturele vriendschapsbanden zijn echter
nog altijd eerder uitzondering dan
regel. Toen mijn oudste zoon in de
kleuterklas zat, vertelde hij eens: “Ik
kan niet met die kinderen spreken,
en daarom kan ik er ook niet mee
spelen.” Ondertussen is hij een puber
van 14 jaar en de verjaardagsfeestjes
blijven nog steeds wit. Om maar te
zeggen hoe lang de problematiek
me al bezighoudt. De school biedt
bijlessen aan, organiseert ontmoetingsmomenten voor ouders, zet interculturele projecten op waarin omwille
van het taalverschil met beeld wordt
gewerkt … Toch schiet het niet op, of
in elk geval veel minder dan ik had
gehoopt en verwacht.
Op een bepaald ogenblik bracht een
(lacht) “lange theaterdirecteur” Fikry
en mij met elkaar in contact. We
ontdekten dat we beiden die brug
naar elkaar wilden oversteken. De
vraag is natuurlijk waar de verschillen
tussen ons precies liggen.’
ETC

Tot op welke hoogte zijn
dat symbolische verschillen,
tussen iemand die de zogenaamde ‘autochtone’ en
iemand die de ‘allochtone’
gemeenschap belichaamt?

S.D.R. ‘Fikry wil zichzelf bewust
geen Belgische Marokkaan of
Marokkaanse Belg noemen. Hij is
afkomstig uit Temse en is een Belg,
punt uit. Toch heeft hij een moeilijke
ontvoogdingsstrijd moeten voeren
om te geraken waar hij nu staat, met
alle kritiek van zijn achterban van
dien. Elke brief die wij tijdens het
werkproces naar elkaar schrijven,
confronteert ons met de draadjes
waarmee we aan onze eigen context
vasthangen. Elke keer weer denk
ik: “Ik zal nog maar een draadje
doorknippen, zodat ik wat dichterbij
geraak. Mijn geduld is op om te
wachten tot het vanzelf gebeurt.
Met STAN zijn we daar lang van
uitgegaan. Van zodra er mensen van
andere origine zouden afstuderen,
zou de scène vanzelf verkleuren,
maar het gaat zo traag.”’
ETC

Aanvankelijk zou de acteur
Cas Enklaar je vergezellen op
het podium. Wat heeft je doen
beslissen om van Alleen toch
een solo te maken?

“ Op de school van
mijn kinderen zijn
de cross-culturele
vriendschapsbanden
nog altijd eerder
uitzondering dan
regel. De verjaardags
feestjes blijven wit. ”

S.D.R. ‘Ik had Cas gevraagd om me
te souffleren op scène. Hij komt uit
de traditie van het Werktheater in
Amsterdam, is homoseksueel en van
een heel andere generatie. Als we
het over de islam zullen hebben, zo
dacht ik op voorhand, dan wil ik ook
die stem erbij om de spreekwoordelijke kerk in het midden te houden
(lacht). Fikry heeft me daar altijd
een beetje mee gejend, en terecht
misschien. Door een gesprek met
Jozef Wouters, die de scenografie
verzorgt voor deze voorstelling,
heb ik ingezien dat ik toch alleen
die scène op moet. Jozef heeft
een warme plek gecreëerd, waarin
tegengestelde visies kunnen samenkomen. Ik vind het ongelooflijk om
te zien hoe je met een ruimte een
bepaald discours kan vatten. Nu sta
ik dus alleen op scène, maar vreemd
genoeg voelt het minder alleen dan
met twee.’ (lacht)
ETC

Expliciet maatschappelijk
engagement is een van de
rode draden in het oeuvre
van STAN. We denken aan
Het is nieuwe maan en het
wordt aanzienlijk frisser
(1991), JDX – a Public Enemy
(1993), Vraagzucht (2003),
The Monkey Trial (2007), The
Tangible (2010) … In hoeverre
is Alleen een nieuwe stap
binnen dat parcours?

S.D.R. ‘Binnen het collectief
hebben we alle vier onze eigen
individuele aandachtspunten en
trajecten. Toneelrepertoire vormt
een belangrijk onderdeel van ons
werk. Damiaan De Schrijver is de
drijvende kracht achter de “polycoproducties” die we opzetten met
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verwante gezelschappen als Dood
Paard, De Koe en Maatschappij
Discordia. Frank Vercruyssen en ik
kunnen ons erg vinden in het meer
expliciet politieke spoor, maar ook
met Jolente De Keersmaeker voer ik
daarover al lang een gesprek. Alle
vier delen we een noodzaak, maar
elk van ons vult die anders in. Ik ben
bewust alleen op zoek gegaan naar
mensen om mee samen te werken
voor Alleen. Dat zouden nooit die
mensen geworden zijn als we met
vier hadden gezocht. Door de voortdurende beweging weg van elkaar
en weer naar elkaar toe, trekken
we steeds andere stukken van de
wereld binnen in “ons huis”. We
zijn het niet altijd eens met elkaar,
maar we proberen onze onderlinge
meningsverschillen te respecteren.
Het meningsverschil is de beste
voedingsbodem voor toneel. Vaak
vechten we die interne discussies
uit op scène. Elkeen vindt bijvoorbeeld het zijne van het stuk dat we
op dat moment spelen, en laat dat
ook blijken. Het is een clash die zich
tijdens de voorstelling voordoet, en
waar het publiek deel van kan zijn.’
‘Ik zou Alleen in die zin eerder
een verderzetting noemen, een
logisch gevolg. Voor mij is het

ETC

Wat verwacht je dan precies?

S.D.R. ‘Dat het iets teweegbrengt,
maatschappelijk gezien. Maar
misschien is het niet zo verstandig
om dat te verwachten. Kunst moet
niets. Het moet overal los van staan
om ongebonden naar de wereld te
kunnen kijken. Vanaf het moment dat
je iets concreet wil bereiken met je
werk, drijf je af van het kunstenaarschap. Als ik naar de laatste voorstellingen van Maatschappij Discordia
kijk, waarin zodanig wordt ingezoomd
op de wereld, dan zie ik verhalen die
daardoor paradoxaal net een enorme
universele waarde krijgen. Als je
de maatschappelijke buitenwereld
teveel probeert binnen te halen, gaat
er misschien iets van die universele
kracht verloren. Toch houdt de wereld
me zo sterk bezig dat ik wil proberen
om de grenzen van de black box af te
tasten. Het kan mislukken, maar dat
geldt voor elke voorstelling. Dat is het
risico dat ik al 25 jaar neem.’

(B)
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“ Elke brief die
we elkaar schrijven,
confronteert ons met
de draadjes waarmee
we aan onze eigen
context vasthangen.
Telkens denk ik:
‘Ik zal nog maar
een draadje door
knippen, zodat ik wat
dichterbij geraak.’ ”

helemaal niet zo nieuw, maar
misschien is het geheugen van de
toeschouwer gewoon kort. Of gaat
het theater niet zo lang mee. Ik denk
wel dat ik op dit moment, meer dan
vroeger, iets verwacht van kunst.’

Etcetera 145

ETC

Tg STAN’s werkwijze is
gekend: acteurs zitten wekenlang rond een tekst, discussiëren erover, passen die waar
nodig aan en gaan pas op het
eind op de vloer. Hier vallen
het schrijfproces en het creatieproces van de voorstelling
deels samen. Hoe anders is
de samenwerking met
El Azzouzi?

“ Ik wil me hoeden
voor een doorge
dreven assimilatie
zucht en ‘soepcultuur’.
Zolang er verschil
lende esthetische
tradities naast elkaar
kunnen bestaan,
is het misschien
ook al goed. ”

(C)

S.D.R. ‘We gaven eerder al schrijfopdrachten aan onder andere
Gerardjan Rijnders, Oscar van den
Boogaard, Annelies Verbeke, Bart
Moeyaert, Yves Petry … Willem
De Wolf schreef recent The Marx
Sisters voor ons en compagnie De
Koe. Meestal was ik degene binnen
tg STAN die dit soort opdrachten
initieerde. Ik vind het fantastisch
om mensen uit te nodigen om onze
tijd te verwoorden. De manier van
werken met een auteur neemt altijd
andere vormen aan. Ik herinner
me bijvoorbeeld dat Gerardjan zijn
tekst schreef en daar achteraf geen
letter meer aan wilde veranderen.
Het was heiligschennis om daarop
in te grijpen. Bij andere teksten
ga je toch vragen stellen, stukken
analyseren, uit elkaar halen en
herwerken. Je kan een schrijver niet
vragen: “Schrijf nu dit voor mij,” als
ik dat al zou weten. Ik verwacht niet
dat iemand op bestelling schrijft,
maar je moet je wel aan beide zijden
openstellen.’
‘Zelfs als wij een repertoirestuk
spelen, kunnen we dat niet zonder
er iets van onszelf in te herkennen.
De mooiste STAN-voorstellingen,
De Eenzame Weg (2007) bijvoorbeeld, zijn die waarin scènes
gespeeld worden die een vertaling
zijn van wat er tussen ons aan de
hand is en wat in de wereld speelt.
Omdat je de metafoor van een klassiek stuk hebt, valt dat misschien
niet zo op, maar dat autobiografische
aspect is er altijd. Als je een tekst
laat schrijven, ligt dat meer aan de
oppervlakte. De beweging is omgekeerd. Je moet naar de metafoor toe

werken in plaats van de metafoor
tot iets persoonlijks te maken.’
‘Een één-op-één verhouding
met een schrijver is wel nieuw voor
mij. Daarvoor was ik altijd deel van
een groep. De correspondentie met
Fikry levert een bijzonder, kwetsbaar
gesprek op. Ik word geconfronteerd
met de vraag wat mijn premissen
zijn. Waarom vind ik het ene wel goed
en het andere niet? Op dit moment
zijn we sterk aan het bevragen wat
theater is, wat een goede theatertekst
is. Maar het liefst van al zou ik ook
aan dat stadium voorbijgaan, net
zoals we het debat rond diversiteit
eigenlijk al voorbij zijn.’
ETC

Houden jullie er sterk verschillende opvattingen op na over
wat kwaliteitsvol theater is
en wat niet?

S.D.R. ‘Absoluut. De mensen van
het SINcollectief (het gezelschap dat
El Azzouzi mee oprichtte, nvdr) zijn
autodidacten. Ze hanteren de taal van
de straat en dragen niet de last van
de theatertraditie op hun schouders.
Tg STAN representeert dan weer het
blanke, monoculturele teksttheater.
Wij hebben een klassieke acteeropleiding achter de rug en zijn gevormd
door de traditie van Jan Decorte en
Maatschappij Discordia.’
ETC

Op welke punten botsen die
verschillende esthetische
kaders?

S.D.R. ‘Ons werd bijvoorbeeld
geleerd om te abstraheren en de
verbeelding van het publiek vrij

spel te geven. In Othello (2015)
van Mokhallad Rasem daarentegen wordt de nachtmerrie van
Desdemona ingevuld met een beeld
van huilende vrouwen. Dat is iets
wat wij nooit zouden doen. Maar
of het daarom een slechte voorstelling is, weet ik niet. Ook in Reizen
Jihad (2015), de productie die Fikry
maakte met het SINcollectief, zitten
scènes waarvan je denkt: “Oh nee,
niet zo! Niet alles invullen! Geen
jaren-80-beweging terwijl je tekst
opzegt!” (lacht) Je moet de onderlinge verschillen durven detecteren,
en het daar dan mee doen. Of niet,
natuurlijk. Ik wil me ook hoeden
voor een doorgedreven assimilatiezucht en “soepcultuur”. Zolang er
verschillende esthetische tradities
naast elkaar kunnen bestaan, is het
misschien ook al goed.’
ETC

Rasem bouwt wel nadrukkelijk voort op het westerse
theaterrepertoire. El Azzouzi
pleit daarentegen voor de
noodzaak van nieuwe toneelteksten. Zo bleek toch uit
het debat rond repertoire dat
jullie met het Conservatorium
vorig jaar in oktober organiseerden. De canonieke
stukken zouden onvoldoende
aansluiting vinden bij onze
geglobaliseerde en superdiverse leefwerelden. Welk
standpunt neem je zelf in?

S.D.R. ‘Nieuwe teksten kunnen heel
acuut zijn. Vandaar dat we geregeld
tekstopdrachten geven aan auteurs.
Repertoire heeft dat potentieel ook,
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“ Het is cruciaal
om je verhalen te
kennen, om te weten
waar je vandaan
komt, om daarna
andere verhalen
te kunnen vertellen,
of op een andere
manier. ”

maar dan moet de toneelspeler mee
schrijver worden. De speler moet
het oude stuk min of meer opnieuw
schrijven. Ik voel evenwel dat ik het
de laatste tijd wat gehad heb met
repertoire. Soms geraakt mijn geduld
op om via de canon te spreken en
wil ik meer instant, in het hier en nu,
kunnen reageren op wat ik rondom
me zie gebeuren. Ook al besef ik
dat dat geen garantie is voor een
universele vertelling. Binnen het
huidige podiumlandschap merk ik
bovendien dat het repertoire terug
naar de grote zaal is verhuisd. Tot een
paar jaar terug werden er amper nog
stukken gespeeld in de stadstheaters.
Vandaag zit het terug in het centrum,
zonder dat het altijd kritisch bevraagd
wordt. Je moet eigenlijk voortdurend
op zoek naar de juiste balans tussen
nu en toen, tussen wat die woorden
in hun context betekend hebben en
wat ze nu zouden kunnen betekenen.
Dat evenwicht ontbreekt soms in wat
ik vandaag zie.’
‘Pas op, op de toneelschool blijf ik
het met hand en tand verdedigen.
Vondel blijft verplicht spelmateriaal
in het eerste jaar. Het is cruciaal
in een opleiding om je verhalen
te kennen, om te weten waar je
vandaan komt, om daarna andere
verhalen te kunnen vertellen, of
op een andere manier.’
ETC

Een diverse toneelschool
verenigt per definitie spelers
met verschillende culturele
achtergronden. Denken jullie
na over de diversifiëring van
het repertoire-aanbod?

S.D.R. ‘Clara Van den Broek en ik
zijn in overleg met Moussem (het
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(D)

nomadische kunstencentrum dat
focust op artiesten met een link naar
de Arabische wereld, nvdr.) om een
vak “vreemde teksten” aan te bieden.
We mogen echter niet vergeten dat
theater eigenlijk geen belangrijk
onderdeel vormt van bijvoorbeeld
de Arabische cultuur. Die is veel
meer gestoeld op een verteltraditie.
Mokhallad bijvoorbeeld zag als
jongeman in Bagdad vooral Arabische
opvoeringen van Shakespeare of
andere westerse toneelgrootheden, zo
vertelde hij me zelf. Natuurlijk worden
er vandaag in de Arabische wereld wel
nieuwe stukken geschreven, maar die
krijgen we dan weer zelden te lezen
omdat ze nauwelijks vertaald worden.
Daar brengt Moussem binnenkort
hopelijk verandering in.’
‘De toneelschool van de toekomst
zal divers zijn, of niet zijn. Ons
docentenkorps is op dit ogenblik
nog erg blank, maar dat willen we
in de komende jaren proberen te
veranderen. Tijdens audities wordt
ook veel moeite gedaan voor
mensen van wie het Nederlands
niet de moedertaal is. Die wil was er
niet altijd achter de dikke, ondoordringbare muren van deze school,
maar iedereen voelt dat het nu
moet gebeuren. Het is hoog tijd dat
mensen die naar het theater gaan
een weerspiegeling zien van de
wereld waarin ze rondlopen, geen
luchtbel van een samenleving die
niet meer bestaat.’
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Alleen gaat in première op 14 juni
in Monty (Antwerpen).

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

© Sara De Roo
© Stephan Vanfleteren
Maquette van Jozef Wouters voor
de scenografie van Alleen
© Sara De Roo

Sara De Roo
studeerde af aan
het Antwerpse Conservatorium,
onder leiding van Dora Van der
Groen. Sinds 1993 is ze vast lid van
toneelspelersgezelschap STAN.
Ze werkt onder andere samen met
dito’dito, Maatschappij Discordia,
Dood Paard, compagnie De
Koe, Olympique Dramatique en
Forced Entertainment. Sinds dit
academiejaar coördineert ze aan
het Conservatorium Antwerpen
de afstudeerrichting acteren (samen
met Clara Van den Broeck).
Charlotte De Somviele
is als
onderwijsassistente verbonden
aan de opleiding Theater- en
Filmwetenschap (Universiteit
Antwerpen). Ze schrijft freelance
over dans en theater voor o.a. De
Standaard en is lid van de kleine
redactie van Etcetera.
Sébastien Hendrickx
is schrijver
en dramaturg. Hij is tevens lid van
de kleine redactie van Etcetera.

FROM:
Fikry El Azzouzi
TO:
Sara De Roo
SUBJECT:
Alleen

In feite was de samenwerking
sowieso ten dode opgeschreven.
Wat haalden we in ons hoofd. Ik, de
hipste allochtone schrijver van het
moment. Nog steeds trouwens. Jij,
een gerenommeerd actrice van een
van de belangrijkste gezelschappen.
Ik, de toekomst. Jij, … Klinkt als een
geforceerd huwelijk? Wel, dat was
het ook. De koppelaar, of zeg maar
de pooier, was een theaterdirecteur.
Zijn naam ga ik niet vernoemen,
hij is nogal groot. Gedwongen
huwelijken zijn vaak gedoemd te
mislukken. In het begin zag je mij
niet zitten. Wat ik vreemd vond. Ik
ben onweerstaanbaar en ook een
prijsbeest. Ik word zelfs serieus
genomen door het blanke publiek.
Of nee, wat maak ik me wijs, ik word
helemaal niet serieus genomen.
Ik word hoogstens gedoogd. Eén
mislukking en ik sta terug bij af.

Wat hebben we elkaar te vertellen,
wat hebben we met elkaar gemeen?
Theater. Dat zal waarschijnlijk alles
zijn. Dat is heel weinig. Dat is niets.
Wat is je favoriete muziek? Wat is
mijn favoriete muziek? Dat weten
we niet. Wat lust je graag? Wat lust
ik graag? Dat weten we niet. Waar
ga je op reis? Dat heb je mij eens
verteld, maar ik ben de helft al
weer vergeten. Waar ga ik op reis?
Marokko. Maar iedereen met wat
logica zou dat kunnen raden. Wat
zouden we nog gemeen hebben?
Het kan toch niet dat het alleen
theater is. Nee, alleen theater. Ik
heb het gevonden. We zijn allebei
geen blanke mannen. Een blanke
man is altijd handig. Je wordt
serieus genomen, je kunt over
alles meepraten en hebt overal een
mening over. Stigmatiserend hè.

Toen we aan elkaar gekoppeld
werden, dacht ik: Weer iemand die
niet voor mijn pen of goede looks
gaat, maar wel voor de subsidies.
Maar er was iets wat mij opviel aan
jou. Ik geloofde dat je oprecht was.
Af en toe zag ik je op workshops
of lezingen van allochtone acteurs.
Daar waar ze niets anders doen
dan allochtonen knuffelen. Sorry,
maar ik wil effe niet politiek correct
zijn. Ik zag je daar als anonieme
toeschouwer. Waarschijnlijk was je
aan het scouten en had je al een
besef dat jouw theater ten dode is
opgeschreven. Kijk maar naar je
publiek, nog even en je kunt op tour
gaan in bejaardentehuizen.
[…]
Ik heb mijn achterban. Jij hebt
je achterban. Ze zullen met een
vergrootglas naar ons kijken. Zij wil
iets met allochtoontjes en hij wil er
zo graag bij horen. Oh, wat gaan
ze ons afmaken. Ik zie de recensies
nu al: ‘Geforceerd huwelijk blijkt
een schijnhuwelijk. Of de actrice
probeerde wat Arabische zinnen,
maar ze klonk als een hoestende kip.’
Ik moet niet te hoog van de toren
blazen. Mijn Arabisch is ook niet zo
geweldig. In Marokko, waar ik nog
elk jaar naartoe ga, schaam ik mij
dood voor mijn vreemde taaltje.
[…]
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Beeldende
kunstenaars
die theater maken

juni 2016

Over Krieg van Ragnar Kjartansson en A possibility of an abstraction
van Germaine Kruip
Beeldende kunstenaars die een voorstel
ling maken: vaak levert het uitdagende
proposities op. Zo gingen er recent
twee voorstellingen in première die op
uitgekiende, radicale en intelligente
wijze omgingen met de theaterruimte
en haar codes. Beeldend kunstenares
Germaine Kruip toonde op het

Kunstenfestivaldesarts haar voorstelling
A possibility of an abstraction, en beeldend
kunstenaar Ragnar Kjartansson
creëerde Krieg, – een opera in één akt –,
bij de Berlijnse Volksbühne.
door

Michiel Vandevelde

(A)
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Bij Kruip wordt de architecturale en culturele ruimte van
het theater als vertrekpunt genomen. Kjartansson daarentegen is geïnteresseerd in de essentie van het drama.
Het zijn twee verschillende uitgangspunten, maar een
bepaalde radicaliteit in benaderingswijze kenmerkt beide
stukken. De werken zijn ogenschijnlijk abstracter van
aard dan een conventionele theatervoorstelling, maar
paradoxaal genoeg maken ze het apparaat van het theater
concreter, zichtbaarder. Het is een geste die ons bewust
maakt van de situatie waarin we ons bevinden (met zijn
conventies, problematische elementen, en codes), tegelijkertijd overstijgt het die situatie. Door de manier waarop
Kruip en Kjartansson hun stukken uitwerken wordt er
een onbekend domein van ervaringen geopend.
Over die ervaringen gaat dit artikel.
Kijken naar de pijn van anderen
Het doek gaat op. Er onthult zich een groots decor. Een
oorlogslandschap dat een ver verleden suggereert. Als
publiek zit je er dicht op. De tribune staat op de reusachtige scène van de Volksbühne in Berlijn en grenst aan
het landschap. Van achter een rots krabbelt een soldaat
te voorschijn. Acteur Maximilian Brauer zal het komende
uur – exact een uur – al schreeuwend van de pijn (hij
heeft een schotwonde) over het podium strompelen en
kruipen. Uiteindelijk, aan het einde van het stuk, sterft
hij. Maar dat weet je aan het begin nog niet. Op dat
moment liggen alle mogelijkheden nog open. Het majestueus decor kondigt samen met de muziek iets groots
aan. Die verwachting dat er iets ‘groots’ gaat gebeuren
blijft het hele stuk overeind, maar zal nooit ingelost
worden. De klassieke muziek zwelt nu en dan aan, om
dan terug af te nemen. De acteur blijft onverminderd
schreeuwen van de pijn. Dat is het stuk. De ‘opera in
één akt’. Meer gebeurt er niet.
Kjartansson zegt er zelf het volgende over: ‘I want to
create a sculpture that is the essence of drama. The highlight, highpoint, the pinnacle. “Krieg” is a work for one
actor with music, costumes and set, theater as an extreme
emotion without narrative. The sound and fury of war.’
Doordat je als toeschouwer dicht op de scene zit, ben je je
voortdurend bewust van de kunstmatigheid van de situatie. Je ziet en hoort duidelijk dat de rotsen van polyester
zijn, het doek van verf en het vuur eigenlijk elektrische
lampjes. Het creëert een absurde situatie waarbij je
een vreemde vermenging krijgt tussen nabijheid en
afstandelijkheid. De acteur speelt met al zijn energie een
man die aan het sterven is en dit gebeurt in een totale
nepomgeving. Als toeschouwer irriteert de pathetiek,
je krijgt de neiging om de scene op te wandelen en de
acteur tot kalmte aan te manen. Op andere momenten
word je de eigen onverschilligheid gewaar, mede door
enkele toeschouwers die tijdens de voorstelling hun
Facebookpagina op hun smartphone aan het bekijken
zijn of artikels lezen op online nieuwsmedia. Doordat
Kjartansson kiest voor één situatie (iemand die lijdt)
en deze situatie gedurende een uur als het ware
‘uitbuit’, maakt hij je medeplichtig aan zijn voorstelling.

“ De werken zijn ogenschijnlijk abstracter van aard dan een
conventionele theatervoorstelling,
maar paradoxaal genoeg maken
ze het apparaat van het theater
concreter, zichtbaarder. ”

Als toeschouwer wordt je actor in de absurditeit van
de situatie. Waarom staat niemand op om de acteur
te helpen? Of beter: heeft het niet iets pervers dat we
(sommige toeschouwers onverschillig) toekijken naar de
intensieve fysieke arbeid die de acteur aan de dag legt?
En hoe komt het dat we vooral wachten op een climax,
een vorm van catharsis?
De voorstelling reveleert, naast enkele conventies van
het theater, onze perverse verhouding ten opzichte van
geweld. We willen méér zien. We kijken naar het lijden
van een ander zonder dat het lijden op ons inwerkt.
Filosofe Susan Sontag schreef in 2003 een belangrijk
boek over de rol van gruwelijke beelden in ons bestaan
getiteld Kijken naar de pijn van anderen. Via verschillende oorlogsbeelden bespreekt ze hoe beeldvorming
kan bijdragen tot het afwijzen of omhelzen van geweld.
Beelden van verwoeste landschappen en verminkte
lichamen kunnen dienen om onze haat aan te wakkeren,
of juist onze empathie. Maar even vaak leiden oorlogsbeelden tot een gewenning van geweld. De dagelijkse
stroom maakt ons immuun. Elk provocerend beeld
verlegt de grens van de aanvaarding van geweld. Het
theater, over het algemeen beschouwd als een plek waar
de werkelijkheid tot fictie wordt, kan die werkelijkheid
soms tastbaarder, tot een denkobject maken.
Kjartansson vertrekt van een onderzoek naar de essentie
van het drama en werkt dat nauwgezet uit in een theatrale sculptuur. Tegelijkertijd evoceert hij een ervaring die
verder gaat dan dat onderzoek. Hij confronteert ons met
onze blik en met onze verhouding tot geweld. De denksporen die het stuk achterlaat resoneren nog lang na.
Theater van licht
In A possibility of an abstraction zien we geen mensen
op scene. Kruip maakt van het theaterlicht de centrale
actor. Dat licht heeft normaal een dienende functie, – het
object of de acteur zichtbaar maken -, maar krijgt hier
de hoofdrol. Gedurende een uur kijk je als toeschouwer
naar de architecturale ruimte van de theaterscène waar
door lichtveranderingen verschillende ‘landschappen’
ontstaan. Bij momenten verwart het licht je perceptie,
andere momenten creëert het bekende culturele referenties. Bijvoorbeeld als een rechthoek op de achterwand
van de scène stroboscopisch begint te knipperen waan
je je bij de projectie van een oude film.
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“ Kruip en Kjartansson kiezen
voor een minimum aan elementen
om hun voorstelling op te bouwen
maar juist daardoor worden
de mogelijke ervaringen binnen
het theater vergroot. ”

De voorstelling draait echter niet alleen om wat we
waarnemen. Ook ons gehoor wordt aangesproken door
de muziek van componist Hahne Rowe. De voornamelijk
elektronische experimentele muziek duikt af en toe op en
voegt een extra betekenislaag toe. Een extra sensatie.

Kaders losweken

Het geheel doet denken aan niet-narratieve experimentele cinema. Daarbinnen heb je een tak genaamd
‘synesthetische cinema’. In deze cinema worden verschillende lagen en fragmenten samengevoegd. De beelden
vloeien in elkaar over en spelen voortdurend een spel
met onze perceptie. De stroom aan (vaak abstracte)
beelden genereert voortdurend nieuwe betekenissen.
Het is een cinema die zich richt op de directe ervaring,
op het effect op onze sensaties. A possibility of an
abstraction toont aan dat een kunstwerk erin kan slagen
om twee of meerdere zintuigen te betrekken en zo
verschillende sensaties bij de toeschouwer te provoceren. Kruips voorstelling zou je kunnen omschrijven
als een vorm van een ‘synesthetische theaterervaring’.

Beide voorstellingen genereren een bijzondere ervaring die
je maar zelden ziet op onze podia. Elke keuze is doordacht.
Op het moment dat podiumkunstenaars de white cube
binnenvluchten, gaan beeldend kunstenaars aan de slag in
de black box, de theaterzaal. Hierbij wordt die theaterzaal
zelf het uitgangspunt. De zaal die bij veel theatermakers
en choreografen de premisse van ‘neutraliteit’ heeft wordt
bij Kruip en Kjartansson een heel specifieke locatie. Een
locatie met een duidelijk tijdsframe, sociale codes en
artistieke gewoontes. Deze eenvoudige zaken die al te vaak
als de ‘realiteit’ worden aanzien worden binnenste buiten
gekeerd. Hun voorstellingen weken vastgeroeste kaders
los en geven de theaterruimte zijn bijzonderheid terug.
Krieg en A possibility of an abstraction zijn zodoende niet
louter voorbeelden van uitstekend artistiek werk, maar ook
van geslaagde pogingen om conventies die gepaard gaan
met een structuur niet voor vanzelfsprekend te nemen.

A possibility of an abstraction is duidelijk opgebouwd
als een theatervoorstelling. Het werk heeft een specifieke duur en er lijkt een bepaalde dramaturgische
opbouw te zijn. De voorstelling begint met eenvoudige ‘lichtlandschappen’ die naarmate de voorstelling
vordert steeds complexer worden. A possibility of an
abstraction ent zich ook expliciet op de theaterruimte
zelf. Kruip beschouwt deze ruimte als een specifieke
locatie met zijn architecturale karakteristieken. Die
karakteristieken worden soms uitvergroot of onderlijnd door bepaalde lichtconstellaties. Zo openen
de lichtlandschappen van Kruip vele ervaringen en
denkpistes. We passeren landschappen die refereren
aan de geschiedenis van het theater, zijn architectuur, onze positie als toeschouwer en verschillende
perspectiefmogelijkheden, maar evengoed ook aan
het onbekende.
Het is opvallende dat Kruip, net zoals Kjartansson,
duidelijk kiest voor een minimum aan elementen om
haar voorstelling op te bouwen. Dit feit zorgt ervoor dat
die elementen ten volle worden onderzocht en daardoor juist de mogelijke ervaringen binnen het theater
worden vergroot.
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Krieg ©  Thomas Aurin
A possibility of an abstraction
© Kris Qua

Michiel Vandevelde
is actief als choreograaf. Daarnaast
is hij (co)curator voor o.a. het Bâtard festival. Hij is lid
van de kleine redactie van Etcetera.
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DW B in 2016

TONEELHUIS
SEIZOEN
2016 - 2017

Het tijdschrift DW B is een creatief
laboratorium voor literatuur en de kruis
bestuiving met beeldende kunst, fotografie,
architectuur, theater, …

Courtesy beeld JeanMarie Bytebier (detail)

Neem een abonnement op jaargang 2016
en krijg de special edition van DW B 2015 –
Anne-Mie Van Kerckhoven - Jazzz (ter waarde
van 29,50 euro) – cadeau!
DW B in 2016: vijf nummers tjokvol woord en
beeld. Vijf gestroomlijnde thema’s afgewisseld
met het beste uit de postbus, citybooks en
kritieken van recente romans, dichtbundels
en essays. Dit geven we nu al mee: DW B 1
(februari) Utopie gaat na of utopisch denken
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DW B 3 (juni) introduceert Graphic poems.
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Niemand spreekt

juni 2016

(A)

(C)

(B)

Nu en dan duikt de discussie over de
relatie tussen ‘het politieke’ en kunst
weer in alle hevigheid op. Vaak wordt
die ongenuanceerd gevoerd: kunste
naars zouden zich te veel afzijdig
houden van maatschappelijke onder
werpen. De Roemeense kunstenares
en theoretica Alina Popa reageert
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tegen dit dictaat en schetst andere
manieren om over kunst en politiek
na te denken. Dit doet ze aan de hand
van verrassende bronnen zoals het
Xenofeministisch manifest.
door
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Alina Popa

Gia’… Ma il problema è che voi parlate di ‘altri’
universi come se, in fondo, quello ‘vero’ fosse
pur sempre il nostro… E invece, molto probabilmente, questo strano, assurdo mondo è…
un sogno di nessuno!
[Maar het probleem is dat jullie praten over
‘andere’ universa, alsof het ‘echte’ universum
in se altijd al het onze was… Terwijl deze
vreemde, absurde wereld hoogstwaarschijnlijk… een droom van niemand is!]
Storia di Nessuno
[Verhaal van niemand],
Dylan Dog

Een doortrapt excuus
Bij de recente discussies over politieke kunst waaraan
ik deelnam ging het over een versterkt bewustzijn
van de positie waaruit de kunstenaar spreekt, over
de onthulling van de aard van zijn subjectiviteit en
het perspectief dat daarmee gepaard gaat. Eind vorig
jaar was er een debat in het vroegere Atelier 35, een
onafhankelijke kunstruimte in Boekarest, gerund door
Larisa Crunteanu en Xandra Popescu. Toen was de
belangrijkste beklaagde, wat betreft een niet-emancipatorische en weinig of niet politiek geëngageerde kunst,
de kunstenaar die zijn reële positionering en zijn ware
identiteitsperspectief niet problematiseert. De boodschap die moest worden overgebracht door de politiek
geëngageerde kunstenaar diende ondubbelzinnig en
zo duidelijk mogelijk te zijn. De kunstenaar die zijn
perspectief als politiek subject niet terdege aanpakt en
tot uitdrukking brengt, werd beschouwd als ‘sprekend
vanuit het niets’. De kunstenaar mocht niet ‘in naam van
niemand’ spreken, wat tegelijk een geloof onthulde in
de mogelijkheid een directe boodschap over te kunnen
brengen, onversluierd door enige mediëring.
Sinds Marshall McLuhans uitspraak ‘the medium is the
message’ kunnen we onmogelijk nog denken dat we
in een esthetische praktijk mediumloze boodschappen
kunnen overbrengen. Zeker niet in een kunstsector die
zich bezighoudt met mediëringsstructuren en waarvan
de economische organisatie een nog sterkere hindernis
vormt voor het doorsijpelen van de boodschap doorheen het medium. ‘Politiek geëngageerde kunst’ zou
daarentegen bevestigen dat het mogelijk en wenselijk
is om de esthetische vervorming te beperken tot geprefabriceerde, ingeblikte boodschappen (symbolen),
waardoor kunst wordt gereduceerd tot een soort van
transmissie, een wijze van uitzenden, in plaats van de
kunst te zien als een productief over en weer bewegen
tussen abstracte concepten en concrete percepties dat
de structuur van de ervaring en het denken verandert.
En dát is politiek, niet louter door de verschuiving van
het perspectief maar ook door de verandering van de
algehele schaal, wat uiteindelijk kan leiden tot een wijziging van het concept perspectief zelf.

NIEMAND SPREEKT

“ Kunst als een productief over
en weer bewegen tussen abstracte
concepten en concrete percepties dat
de structuur van de ervaring en het
denken verandert. Dát is politiek. ”

Het bovengenoemde publieke debat over kunst en
politiek overtuigde mij nog meer van de relevantie van
het Xenofeministisch manifest, bedacht en geschreven
door de groep Laboria Cuboniks. De slinks geuite ideeën
van de xenofeministen (‘xeno’ in de betekenis van
vreemd, afwijkend) zijn radicaal anders dan de gebruikelijke denkpatronen in de activistische, volkspolitieke
kringen, die steunen op de herkenbaarheid van subjectiviteiten, directe actie, horizontalisme en micro-interventie. Zij veroorloven zich te spreken als niemand, om
een grootschalige actie en planning te eisen, om rationaliteit en universalisme te bevorderen. De xenofeministische ideeën verschillen van die van een feminisme
gereduceerd tot een op kritiek gebaseerde emancipatie,
zij zien vervreemding als productief, in zoverre dat het
feminisme vreemd gaat en artificieel intelligent wordt.
Ik heb bewust één aspect uit de discussie die plaatsvond
in Atelier 35 geïsoleerd, waardoor alle andere perspectieven buiten beschouwing blijven, door het feit dat de
heftigheid van het spreken-vanuit-het-niets-argument
werd omgezet in een productieve taal, die alle zure
kritiek overstijgt, zoals de opmerking oorspronkelijk
bedoeld was. Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop
deze kritische intentie werd gesaboteerd door het
medium, door de taal waarin ze werd geuit, en hoe deze
mediatieke sabotage iets positief kan worden, zodat
spreken vanuit de ether iets şmecher (Roemeens voor
listig, red.) zou kunnen worden. Een voorbeeld van deze
positivering vond ik, behalve in andere bronnen, in het
‘Xenofeministisch manifest’, met daarin de opeising van
‘het recht om te spreken als niemand in het bijzonder’.
Spreken als niemand in het bijzonder lijkt een ketterij
voor een normatieve benadering van politieke kunst,
die recepten heeft ontwikkeld voor hoe men zich moet
positioneren als een subjectiviteit in de kunstproductie.
Tegelijkertijd is het evenzeer verontrustend kunst te
transformeren in een uitzendsysteem van filosofische
ideeën, hoe aantrekkelijk ze ook mogen zijn. Daarom
interesseert ‘spreken als niemand’ mij meer als een
strategie die in de artistieke praktijk kan worden ingezet,
veeleer dan als een boodschap op zich. Als we spreken
over spreken als niemand, vervaagt ‘iemand’, totdat het
spreken spreekt namens ‘niemand’.
Bedrieglijke fictie
Kants a priori transcendentale structuren, die we als
soort delen maar die dicteren en inperken wat mogelijk
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is, vormen de voorwaarden die het raamwerk van de
ervaring reguleren en beperken. Op het politieke niveau
kunnen ze ook worden beschouwd als de structuren die
de politieke actie en de macht om te handelen vormen
en daardoor beperken. Zij zijn de structuren die samenzweren op vele niveaus (ervaring, intuïtie, taal, denken)
om ‘het mogelijke’ te verstrakken en verarmen, wat leidt
tot de onmogelijkheid om bepaalde strategieën te hercontextualiseren en ideeën over politiek, esthetiek en de
mens te herdenken. Op het gebied van de taal hebben we
als zeer duidelijk voorbeeld de succesvolle terminologie
van de aanvragen voor financiering van emanciperende
projecten en zelfs het academische jargon, dat leidt tot
een soort van denken, ervaringen en politieke actie gereduceerd tot formules en recepten voorgeschreven door de
staat, de bedrijven en het kunstsysteem. Politieke kunst
maakt in het algemeen gebruik van een soort taal die niet
verschilt van de taal die nodig is voor de aanvraag van
fondsen voor gemeenschapskunst met geprefabriceerde
boodschappen. Deze taal, als een goed gepolijst en
perfect glas waardoor men naar verluidt een onverstoord
zicht op de werkelijkheid zou hebben, sluit de vaagheid uit
van een bevuild en troebel glas van de taal 2.0, waarvan
de scherven meerdere perspectieven doorsnijden, met
als gevolg een fragmentering en verwarring van het zicht
en de zintuigen. Wat als deze overheersende taal zich zou
mutileren tot een ‘horror-spraak’ die alle deadlines mist
en alle fondsen mis loopt? Een taal die zichzelf zodanig
verminkt, dat ze uiteindelijk spreekt, schreeuwt, huilt als
niemand in het bijzonder.
Het ‘Xenofeministisch manifest’ is een moeilijke,
soms militante, bijna cryptische tekst, waarbij de taal
binnenstebuiten wordt gekeerd, met poëtische slaloms,
filosofie en slang, coderingen en decoderingen, hacktivisme dat wordt gehackt, gedachtenbochten in een
topologische storm, met betekenissen die donkere
neurowetenschappelijke effecten in het brein teweegbrengen. Het manifest is onderdeel van een bredere
stroming van het herdenken van de linkerzijde door te
kiezen voor vervreemding en acceleratie, geassocieerd
met een strekking genaamd ‘links accelerationisme’.
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Bij wijze van ontkrachting van de beschuldiging van
elitarisme, die meestal wordt geuit tegen een speculatieve tekst die de kaart van het activistische terrein
verstoort, geef ik een aantal redenen aan waarom het
Xenofeministisch manifest door zijn soms cryptische
taal, ongewild het hele idee van een manifest verstoort
en verdraait. In het experiment van spreken en schrijven
kan een tekst ontkiemen uit zijn eigen genre en zich
articuleren als zichzelf, gecamoufleerd in zijn eigen stijl,
zoals niemand gecamoufleerd is als iemand.
Het manifest begint met de ondertitel Zero, en hoewel
de tekst een pleidooi is voor een rationalistische, representatieve en simulatieve wending van het feminisme,
staat ‘zero’ voor de onmogelijkheid om gerepresenteerd
te worden: nonrepresentatie – of de vrouw als ‘zero’,
gereduceerd tot onzichtbaarheid in het dominante patriarchale systeem. Rationalisme is meestal gebaseerd op
het feit dat alles kan worden gefunctionaliseerd, uiteindelijk worden teruggebracht tot mathematische functies
(functionalisme), of op het meer algemene idee dat alles
representatie is. Wanneer we ‘zero’ confronteren met
rationalisme, graaft het manifest onbedoeld gaten (0) in
zichzelf en verscheurt het zichzelf in productieve twijfels.
De cyberfeministen hebben de positie van de vrouw
geassocieerd met ‘zero’ (nul), als leidster van de nonrepresentatie, en haar status met ‘niemand’, bedreven in
camouflage en imitatie, met de machine en het cybercircuit of de matrix (Sadie Plant, Zeroes and Ones), met het
abstracte geslacht van bacteriën die noch ego noch copyright kennen (Luciana Parisi, Abstract Sex) en met de
afschaffing van het subject in het algemeen: ‘De niet-representeerbaarheid van de vrouw, haar status in de spiegeleconomie als niemand wordt positief begrepen als
een “onuitputtelijke neiging tot nabootsing”, waardoor ze
“het levende fundament wordt voor de hele enscenering
van de wereld”’ (Amy Ireland, Black Circuit). Maakt niet
die neiging van de vrouw het feminisme precies tot iets
wat de schrijvende hand, van eender wie die probeert
te schrijven als iemand, zou moeten verstoren, en elke
impuls om zichzelf te manifesteren door middel van
een manifest zou moeten ontluisteren?
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Matrix-Mum
Schrijfster en filosofe Sadie Plant anticipeerde aan het
eind van de jaren 90 al op een concept van de werkelijkheid als een verweving van virtualisaties en simulaties,
waarbij perspectief bedrog is en de waarheid een truc.
Maar Plant klaagt niet over simulacra, zoals de filosoof
Jean Baudrillard. Het verschil tussen Baudrillards benadering van representatie of simulatie en Sadie Plants
xenofeministische visie ligt in de positie ten opzichte
van de begrippen werkelijkheid en waarheid. Terwijl
Baudrillard betreurt dat de simulatie de werkelijkheid
heeft begraven, dat nep en fictie de notie van waarheid
hebben ondermijnd, ziet Plant mogelijkheden in het
nonsubject als cyber-complicator van een gesimuleerde
wereld, ontstaan uit nul (zero) en niet uit één.
Baudrillard verwijst naar een historisch en cultureel proces,
dat van het modernisme, dat geleidelijk de werkelijkheid
en de waarheid versluierd heeft, met als gevolg een
verwarring tussen representatie en werkelijkheid. Er zijn
evenwel wetenschappelijke theorieën die beweren dat deze
verwarring productief is, en dat we zonder de verwarring
een niemand zijn die niets weet. Simulatie is volgens deze
theorieën iets fundamenteel dat voortkomt uit biologische processen, terwijl ze in Baudrillards visie uitsluitend
voortkomt uit historische processen. Als we kijken naar
het recente onderzoek in de filosofie van de geest en de
neurowetenschappen, dan kan de subjectieve werkelijkheid het karakter hebben van de simulatie. De filosoof
Thomas Metzinger bijvoorbeeld stelt in zijn twee boeken
Being No-One en The Ego Tunnel, en ook in zijn recente
studies over dromen, het bewustzijn gelijk met een simulatie of een droom. Het zelf blijkt een simulatie te zijn, een
illusie, of een fenomenaal model, en de wereld toegankelijk
via een tunnel die is uitgegraven in de werkelijkheid, die
gevaarlijk groot is voor de menselijke ervaring. De transcendentale structuren, die het raamwerk van de ervaring
bepalen, beperken ons niet alleen, maar het ontbreekt ze
ook aan de ervaring van de horror van de werkelijkheid,
onrepresenteerbaar door de beperkte spectra van de
menselijke zintuigen. Stel dat we ons niet kunnen ontdoen
van die tunnelvisie en mens blijven, dan kunnen we er in
elk geval gaten in graven, listig graven, schuddend aan de
fundamenten, met een schop vol concepten die het licht
aan het eind van de tunnel niet zoeken maar de ‘tunnel aan
het einde van het licht’ blootleggen, zoals Swamp Thing uit
het gelijknamige stripverhaal wijselijk adviseert.
Als illusie en farce onontkoombaar zijn, kunnen we ze
alleen maar strategisch blijven gebruiken en misbruiken.
We kunnen ons bijvoorbeeld laten inspireren door de
şmecheria (sluwheid) van de Roemeense manele-muziek – een muziekgenre uit de Balkan, waarvan de teksten
niet zelden sluwheid prijzen. Als we graven in de ‘outernationale’ conceptuele en artistieke productie (‘outernationaal’, een term bedacht door de Roemeense kunstenaar
Ion Dumitrescu, betekent wat globaal genomen niet
zichtbaar is als gevolg van de structureel ongelijke
systemen van zichtbaarheid), kunnen we kunstmatig
geconstrueerde subjectiviteiten vinden. Een kunstmatig
geconstrueerde subjectiviteit geeft haar herkenbaarheid
op door zichzelf te verbergen in collectiviteiten en te
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“ Als illusie en farce onontkoom
baar zijn, kunnen we ze alleen maar
strategisch blijven gebruiken en
misbruiken. ”

werken onder verschillende namen, waarbij het concept
en de belangen of de sociale groep de identiteit ontwortelen, tot op het punt dat de bestaande personen en
stemmen ontraceerbaar worden. Dat is bijvoorbeeld het
geval bij projecten zoals de publicatie Bezna [consistent
darkness+diffuse fear], de collectiviteiten Postspectacle en
het Bureau of Melodramatic Research, Unsorcery, Black
Hyperbox, Romanian Dance History en nog veel meer.
Deze projecten zijn op ontransparante wijze met elkaar
verbonden door kunstenaars die op sluwe wijze wisselen
van identiteit. Voorbij de specificiteit van deze voorbeelden zal de complexificatie van de gegeneraliseerde
list op grote schaal komaf maken met ieder essentialistisch idee over subjectiviteit en menselijkheid. Niemand
zal begrijpen wanneer we verder zullen gaan, naar buiten,
waar de volledige automatisering zal leiden tot een
wereld-zonder-ons, zoals in Dimension X, het radioprogramma uit 1950, in de aflevering There Will Come Soft
Rains’ door Ray Bradbury. Voorbij de grens zal niemand
nog een vrouwelijke stem uit het verleden horen, die
elke ochtend het gedicht van Sara Teasdale uit 1920 ten
gehore brengt: ‘No one would mind, neither bird nor tree,
If mankind perished utterly’ (Niemand zou erom malen,
noch vogel noch boom, als de mensheid compleet ten
onder zou gaan). Maar hoe kunnen we ondertussen het
kapitalisme verschalken zonder nostalgisch terug te gaan
naar de noties waarheid en werkelijkheid, zonder kritiek
en oppositie, maar door het dynamiseren van listen, door
het instrumentaliseren van simulacra, door het opzetten
van valstrikken en het ontketenen van de ‘zero’?
Niemand spreekt
Afrofuturisme, een reeds gevestigde esthetica binnen de
culturele productie, eist op een sluwe manier de zwarte
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subjectiviteit op. De Afro-Amerikaanse (of Braziliaanse
enz.) subjecten, de eerste levende handelswaar die
werd vervoerd op slavenschepen via de Middenpassage
tussen Afrika, Europa, Amerika en de suikerrietplantages op de Caraïbische eilanden, hebben als essentieel
kenmerk de historische conditie van de vervreemding.
In de Afrofuturistische producties wordt deze conditie
geradicaliseerd, in zoverre dat de zwarte subjectiviteit
zichzelf herconceptualiseert als een avant-gardistische,
vreemde subjectiviteit, als de pioniers van de ruimte
en het denken, die concepten en betekenissen naar de
grenzen van het onbekende brengen, tot in het diepe,
kosmische zwart. Op dezelfde wijze hebben feministen
hun vrouwelijke conditie geradicaliseerd, als het
niemand, het ‘zero’, dat wat zich buiten de symbolische
orde plaatst die historisch telt, degene die imiteert, simuleert, nabootst en echoot in plaats van te spreken, die
herhaalt in plaats van zich uit te drukken. Als de vrouw
wordt gereduceerd tot het nulpunt van de nonrepresentatie, dan kan ze zich verheffen tot de conditie van
dit nulpunt, tot de hoogten van het non-subject. Halfsynthetisch, half-menselijk, zoals te zien op de affiche
van de tv-serie Humans (2015), de niemand-robot die
het tweede protocol met het verbod op zelf-modificatie
doorbrak, zoals in Gabe Ibanez’s film Automata (2014),
of als een ‘replicunt’, zoals in Sadie Plants conceptuele
constructie. Feminist is degene die zich kan veroorloven
om in een list het subject op te geven, zoals Sadie Plant
suggereerde in haar essay ‘Cyberfeminist Simulations’,
in navolging van Luce Irigaray: ‘Als “elke theorie van
het subject altijd wordt ingepalmd door het mannelijke”,
vóór de vrouwen in de buurt kunnen komen, kan alleen
de vernietiging van dit subject volstaan.’ In deze radicale
verwerping van het subject verliest ook het feminisme
zijn naam feminisme en zijn identiteit.
No-one-ism (niemandisme)

“ Liever Ann Lee dan Wonder
Woman, liever nul dan één, spiegel
dan realiteit, echo dan geluid,
liever niemand dan iemand. ”

rond iemands subjectiviteit, en impliciet rond iemands
unieke perspectief.
Door te schuiven tussen strategieën wordt men een
multiperspectivist in plaats van één enkel centraal
perspectief aan te nemen, zoals bij het valse universalisme dat wordt gepromoot door de eenvormige,
Europese, blanke, mannelijke visie. Door het verschuiven
van de schaal wordt iemand (one) niemand (no one). Als
je niemand bent, ben je niet gelokaliseerd, maar ben je
zoals Ann Lee, het manga-personage ontworpen door
een Japanse privéstudio en gekocht door de kunstenaars
Philippe Parreno en Pierre Huyghe: een bot-performer
zonder pupillen, buiten het bereik van iris-scandetectie,
een omhulsel zonder geest. Beter Ann Lee voordat we
de hedendaagse kunst binnentreden, dan Wonder
Woman, liever nul dan één, spiegel eerder dan realiteit,
echo eerder dan geluid, liever niemand dan iemand.

Het Xenofeministisch manifest kan je hier
lezen: www.laboriacuboniks.net
Dit artikel verscheen oorspronkelijk, in
uitgebreidere versie, op de website van
het online magazine Revista Arta.
Vertaald door Joris Wouters.

Het neutraliseren van het subject en het vervreemdings
proces zijn nauw met elkaar verbonden, en geen van
beiden hebben iets gemeen met essentialisme. In navolging van de Ierse beoefenaar van MMA (Mixed Martial
Arts) Conor McGregor, die een parasitaire manier van
worstelen toepast, kunnen we zeggen: ‘Ik heb geen
strategie. Als ik een strategie had, zou ik verliezen.’ Het
ontbreken van een strategie en het niet herkenbaar zijn,
wat een ramp is voor een artistieke carrière, is een soort
van ‘creëren van een mist om je heen’ (Carlos Castaneda),
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Harald Hamrell, Real Humans, 2015.
Film still.
Alex Garland, Ex Machina, 2015
Film still.
Gabe Ibanez, Automata, 2014.
Film still
Gabe Ibanez, Automata, 2014.
Film still.
Sam Vincent & Jonathan Brackley,
Humans, 2015. Poster.
Philippe Parreno, Anywhere Out
of the World, 2010. Film still.

Alina Popa
laveert in haar kunstpraktijk tussen
beeldende kunst, hedendaagse dans, theorie en tekst.
Samen met Florin Flueras richtte ze Unsorcery op en met
Irina Ghearghe The Bureau of Melodramatic Research. Ze
neemt deel aan projecten zoals Black Hyperbox, Bezna,
Postspectacle en Robin Hood Minor Asset Management.
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stan speelt alleen
tekst fikry el azzouzi
een productie van STAN in coproductie met Monty

met sara de roo
www.stan.be

scenografische ingreep jozef wouters
www.monty.be

17 june — 04 sept. ’16
6th biennale for contemporary photography
30 partners in brussels
more than 65 artists
special focus on urban Vibes
www.summerofphotography.be
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Ontdek het complete seizoen in juni
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VERA TUSSING
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