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STILTE NA
DE STORM

Kent u die mop van de vakbond en de gedupeerden? Wel, een vak
bond nodigde alle leden van oKo, dat de belangen van kunstorgani
saties verdedigt, uit voor een gezamenlijk overleg na de subsidies
lag. Solidariteit, weet u wel. Welgeteld vijf mensen daagden op.
Oké, geen mop. Echt gebeurd.
Wat te denken van de stilte na de storm? Velen vroegen zich waar
schijnlijk af of het überhaupt nog zin had om iets te zeggen, te
schrijven of te ondernemen. Beslist was beslist, toch? Uiteindelijk
was het alweer de politiek die aan het langste eind trok. Misschien
vertrokken vele kunstenaars en kunstwerkers rond die tijd ook op
vakantie? Welverdiend natuurlijk, na weer een seizoen vol onbetaalde
overuren en vrijwilligerswerk.
Of slaakten de gelukkigen een zucht van verlichting nu hun eigen
heilige huisjes min of meer waren veiliggesteld? Dat gaat eigenlijk al
leen maar op voor grote instellingen zoals Vooruit, Concertgebouw,
deSingel en Kunsthuis Vlaanderen. De kloof tussen hun budgets en
de rest van het veld is groot. De meeste anderen trokken zich nood
gedwongen terug om te tellen en te zien hoe ze overeind kunnen
blijven in de magere jaren die in het verschiet liggen. En dan heb
ben we het nog niet eens over zij die, terecht of onterecht, op nul
werden gezet. In dit nummer laten we enkele van die zogenaamde
winnaars en verliezers aan het woord.
Maar hun boodschap moeten we als sector ook dringend collectief
ter harte nemen. Die gezamenlijke actie zou zeker al op de twee
volgende punten moeten focussen:
Uno : de verhoging van de projectsubsidiepot. De minister moet zijn
belofte waarmaken, zeker nu veel gedupeerde organisaties van de
structurele subsidieronde zich genoodzaakt zien om ook in de over
bevraagde projectsubsidiepot te gaan vissen. Als we de wanverhouding
tussen de subsidiëring van structuren en kunstenaars willen rechttrek
ken, zijn meer projectsubsidies noodzakelijk, en misschien zelfs quota
die het evenwicht tussen kunstenaars en organisaties herstellen.
Due : de aanpassing van het nieuwe Kunstendecreet. Door een stren
gere controle op de kwaliteit van de experts in de beoordelingscom
missies; een vergroting van de commissies, zodat het intersubjectie
ve oordeel objectiever wordt; een betere inhoudelijke afstemming
van de dossiers, zodat de commissieleden mee het overzicht van
het landschap kunnen bewaken en dat niet enkel in de handen van
de minister komt te liggen; meer transparantie met betrekking tot de
dossiers van de grote instellingen, enzovoort.
Daarnaast moeten we op zoek naar antwoorden op enkele prangende
en complexe vragen. Hoe nemen de groten hun verantwoorde
lijkheid naar de rest van het veld het best op? Hoe kunnen we de
dynamiek stimuleren tussen de in- en uitstroom van kunstenaars
en organisaties? Hoe kunnen we de sluipende betonnering van
structuren en instellingen uit de jaren 1980 herdenken, en tegelijk
het Vlaamse erfgoed van de podiumkunsten duurzaam beschermen?
Kortom: welke praktijken verdienen aandacht in de 21ste eeuw
en hoe kunnen we die het best ondersteunen, vanuit het veld,
maar ook vanuit het beleid?
De redactie
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Verlies verkopen
als winst

september 2016

Minister Sven Gatz berooft de kunstensector van zuurstof en slagkracht
De recente subsidieronde van cultuur
minister Sven Gatz (Open Vld) liet een
heleboel organisaties in de kou staan.
Een positieve beoordeling bleek geen
garantie op structurele overheids
steun. Enkele tientallen organisaties
met een goed rapport werden zonder
pardon op droog zaad gezet. Maar ook
organisaties die er volgens de minister

stevig op vooruitgaan, hebben
weinig redenen tot juichen. Vrijwel
niemand kreeg het bedrag dat geadvi
seerd werd door de beoordelings
commissies. Veel spelers die al op
hun tandvlees zaten, krijgen het
nu nog moeilijker om hun toekomst
plannen waar te maken. Zeven
organisaties verheffen hun stem.

(A)
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PLATFORM-K
‘Waar moeten
onze dansers
nu naartoe?’
Inge Lattré is artistiek coördinator
van Platform-K, een organisatie
die dansers met een beperking
een opleiding biedt. Via residenties
en voorstellingen helpt Platform-K
hen doorstromen naar het professionele kunstencircuit.
Advies:
voldoende / voldoende
Aangevraagde bedrag:
256.000 euro
Geadviseerde bedrag:
180.000 euro
Het verdict:
0 euro

ETC

Wat betekent het voor
Platform-K om geen subsidies
toegekend te krijgen?

Platform-K heeft een aantal
trajecten lopen die een groep
dansers met een beperking op een
duurzame en continue manier begeleidt. Zonder structurele middelen
wordt het moeilijk om die in stand
te houden, al wil ik dat op dit
moment nog niet gezegd hebben.
In Vlaanderen zijn wij de enige
organisatie die zich bezighoudt
met inclusieve dans. Als wij
wegvallen, kunnen onze dansers
nergens meer terecht.
Een aantal van hen is al drie jaar
bij ons aan het werk. De vooruitgang die zij gemaakt hebben, dreigt
volledig voor niets te zijn geweest.
We zijn momenteel aan het bekijken
of we via andere fondsen, zoals het
Participatiedecreet, kunnen blijven
investeren in hun opleidingstraject.
Om onze voorstellingen te produceren, waarin onze dansers idealiter doorstromen, zullen we zoals
zovelen regelmatig projectsubsidies
moeten aanvragen en vissen in een
nu al overbeviste vijver.

ETC

Kunnen jullie je vinden
in de manier waarop er
beoordeeld werd?

Nee, en zelfs in die mate dat we
overwegen om naar de Raad
van State te stappen. Voor de
duidelijkheid: het is heel juist dat
participatie niet langer als discipline wordt gedefinieerd maar als
functie die geen patent is van de
sociaal-artistieke sector. Wij willen
in de eerste plaats worden geëvalueerd op onze artistieke werking
en niet op de doelgroep waarmee
we werken. Tegelijkertijd vinden
we dat er binnen de commissies
mensen moeten zetelen met een
aanwijsbare expertise in de verschillende functies. Wij stellen ons de
vraag of de criteria om te zetelen
in een commissie wel transparant
genoeg zijn en of ze van hogerhand
voldoende werden bewaakt.
Bovendien weten wij ook niet zeker
of elke commissie dezelfde maatstaven heeft gebruikt. Als wij de
inhoudelijke beoordeling van ons
dossier lezen, dan zien wij vooral
dat de commissie ons verhaal volgt
en enthousiast is over onze werking.
Toch worden wij beoordeeld met
slechts een “voldoende”.   Welke
parameters zijn gehanteerd om
een dergelijk belangrijk label aan
een dossier te hangen? En delen de
verschillende commissies deze labels
wel op eenzelfde manier uit? Waarom
wordt de ene organisatie met dubbel
voldoende wel gehonoreerd en de
andere niet? Dat we als kleine speler
minder toegang hebben tot de lobby
heeft ons in dit laatste geval wellicht
parten gespeeld.
ETC

“ De minister wilde
in 2017 de versnippe
ring tegengaan.
Dat is verworden
tot het betere
hak- en snijwerk.  	 ”

of psychische kwetsbaarheid, zijn
geschrapt. Dat is niet alleen een
drama voor de betrokkenen zelf,
die hun artistieke droom uit elkaar
zien spatten, maar ook voor het
bredere landschap.
Onze dansers zijn vaak net door hun
beperking een belangrijke inspiratiebron. Wat wij hen aanreiken, resulteert veelal in ongeziene artistieke
vormen die ons verwonderen en
die het medium dans verrijken.
Vanaf 2017 worden vooral de grotere
organisaties en huizen belast met
de druk om diversiteit en vernieuwing te initiëren, maar ik ben er
niet van overtuigd dat zij over de
juiste methodieken beschikken om
een participatieve werking op te
zetten. Bovendien betwijfel ik of
de doelgroep van mensen met een
beperking wel een plek heeft in hun
participatieplannen, en dat is erg
jammer. Mensen met een beperking
verdienen een plaats in ons kunstenlandschap, en die plaats wordt
hen in het nieuwe Kunstendecreet
grotendeels ontnomen.
(Mats Van Herreweghe)

Wat zegt deze beslissing over
het beleid van minister Gatz?

Ik denk dat er één opvallende
conclusie te trekken valt. De minister
wilde in 2017 de zogenaamde
versnippering tegengaan. Dat is
helaas verworden tot het betere haken snijwerk, dat de diversiteit van
het kunstenlandschap tenietdoet,
nochtans een van de speerpunten
van Gatz’ beleid. Drie van de vier
kunstenorganisaties (Platform-K,
Tartaar en Kunsthuis Yellow Art; Wit.h
werd wel nog gehonoreerd, red.)
die zich specifiek bezighouden met
mensen met een fysieke beperking

VERLIES VERKOPEN ALS WINST
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REKTO:VERSO
‘Een verdubbeling
van de project
subsidies moet
nu ons doel zijn’
Wouter Hillaert is freelancecultuurjournalist en kernredacteur
van rekto:verso, een magazine
voor cultuur en maatschappij.
Advies:
zeer goed / zeer goed
Aangevraagd bedrag:
197.345 euro
Geadviseerd bedrag:
197.000 euro
Het verdict:
108.900 euro

ETC

Jullie kregen tweemaal een
‘zeer goed’-beoordeling,
en toch werd maar de helft
van jullie gevraagde budget
toegekend. Had je dit zien
aankomen?

Volgens een tabel van Kunstenpunt
kwam rekto:verso als grote “winnaar”
uit de adviesronde: van de organisaties die het dichtst eindigden bij
hun gevraagde bedrag, bleken wij de
sterkste stijger. Dan weet je dat je heel
kwetsbaar bent voor alle mogelijke
rekenoefeningen die elders gaten
moeten dichtrijden. Daar hebben we
dus altijd rekening mee gehouden,
maar ik had nooit verwacht dat het
verschil zo groot zou zijn. Concreet
wordt ons huidige subsidiebedrag
verdubbeld, maar zijn onze ambities
gehalveerd. Moet je daar dan gelukkig
of ongelukkig over zijn?
Het perverse van deze ronde is dat
je blij moet zijn omdat je niet nog
méér afgeschraapt of doodgewoon
geschrapt bent. Dat is vandaag
het basisgevoel van onze hele
maatschappij: wie er het minst op
achteruitgaat, heet nu een winnaar.
De referentie is wie onder jou op de
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“ In mijn dromen
dient de sector
de volgende keer
gewoon één dossier
in voor 150 miljoen. ”

ladder staat, niet waar we samen
naar streven om het goed te hebben.
Alleen kan niemand echt tevreden
zijn met de uitkomst. Niemand ziet
zijn plannen bekroond met de overeenkomstige middelen. Of nog erger:
iedereen wordt nu gedwongen om
voor zijn eigen werking mee te gaan in
de besparingsmodus van de regering.
ETC

Moeten zij die toch subsidies
hebben gekregen, zich daar
dan bij neerleggen?

Het is hét moment om collectief actie
te voeren. Als constructief strijdpunt
stel ik voor: minstens een verdubbeling van de projectsubsidies. Een jaar
geleden hebben individuele kunstenaars precies hetzelfde meegemaakt.
Toen kreeg slechts 40 procent van de
positief geadviseerde kunstenaars
en organisaties een – vaak afgeslankte – projectsubsidie toegekend.
Met de grote structurele subsidie
ronde in het verschiet schroomden
de structurele werkingen om dat
protest toen mee te ondersteunen.
Maar in deze onverdachte tijden is
zo’n verdubbeling een helder streefdoel dat je samen kunt verdedigen
met een publieke campagne à la “Ik
kies voor kunst”. Ook de grote instellingen moeten die actie mee ondersteunen, al is het maar voor zichzelf.
Het gaat niet om een onredelijke eis,
toch? Meer projectmiddelen is bijna
de logica van het decreet zelf, én wat
het beleid ook ooit beloofde. Zowel
de geschrapte structurele werkingen
als al die individuele artiesten hebben
nu één kans op vijf om überhaupt iets
van projectsubsidies te krijgen. Dat is
nadelig voor het hele veld.
ETC

Hoe zie je deze beslissing in
verhouding tot het nieuwe
beoordelingssysteem?

Ik denk dat het nieuwe
Kunstendecreet beter gewerkt heeft
dan we vooraf vreesden. Ik was
vooral bang dat je uiteindelijk niet
zou kunnen uitmaken of de beslissingen te wijten waren aan de nieuwe
beoordeling of aan de verruimde
beslissingsmacht van de minister.
Dat vind ik nu wel vrij helder. De
kwaliteit van de adviezen lag gemiddeld ook hoger dan de vorige ronde.
Dat sluit echter niet uit dat er nog

Etcetera 146

een aantal perikelen zijn die opgelost moeten worden. Wat maakt je
bijvoorbeeld tot een expert voor
de poel van de disciplines en functies die je zelf hebt aangeduid?
Vooral in de eerste ronde wogen
sommige commissies te licht, zoals
de commissie Dans en de Theatercommissie met de zware dossiers.
Organisaties zoals Jeugd en Muziek
mogen naar mijn inschatting terecht
klagen over de afgeleverde adviezen.
ETC

Hoe kunnen we volgens jou
het beoordelingssysteem
efficiënter maken?

In plaats van alleen wat vijzen te
verdraaien, zouden we de beoordeling diepgaander moeten herdenken.
Ik denk aan een extra mondelinge
toelichting bij de volgende ronde, of
een extra landschapsbeoordeling over
de commissies heen. Of neem een
tussentijdse evaluatie waar niet direct
consequenties aan vasthangen. Ik
zou zelf ook durven pleiten voor functiegerichte commissies in plaats van
disciplinaire commissies. Een moeilijke oefening, waar niet veel draagvlak voor is in het veld, omdat we nog
steeds disciplinair blijven denken.
Toch zijn functiegerichte commissies
veel logischer bij de opbouw van een
decreet, waarin organisaties worden
opgedeeld naar de functies presentatie, reflectie, ontwikkeling, creatie
en/of participatie.
Hoe dan ook is dit een zoveelste
wake-upcall om zelf veel meer voorstellen te doen. We moeten het als
sector veel politieker en maatschappelijker spelen. Om te beginnen roept
deze situatie om een groot parlement
van de Vlaamse kunstorganisaties én
de kunstenaars. In mijn dromen dient
de sector de volgende keer gewoon
één dossier in voor 150 miljoen.
(Eva Decaesstecker)

TRISTERO
‘Er is beoordeeld
op perceptie en
prestige. Niet
op kwaliteit’
Aan tafel bij het Brusselse gezelschap Tristero zaten twee leden
van de artistieke kern, Kristien
De Proost en Youri Dirkx, en
zakelijk leider Manu Devriendt.
Advies:
voldoende / goed
Aangevraagde bedrag:
450.000 euro
Geadviseerde bedrag:
280.000 euro
Het verdict:
0 euro

ETC

Hoe kwam de beslissing
bij jullie binnen?

Wij waren vooral geschokt door
het preadvies. Onze beoordeling
bij vorige commissies is altijd heel
positief geweest. Het verschil met
deze beoordeling is enorm qua
motivatie en toon. Het lijkt wel over
twee verschillende gezelschappen
te gaan! Het gekke was dat onze
artistieke beoordeling ging over
cijfers en verkoopcijfers, terwijl
we dat in de repliek ook met cijfers
hebben kunnen weerleggen: vanaf
het moment dat we meer geld
krijgen zoals in 2010 en 2013, stijgt
het aantal voorstellingen, speelplekken en landen.
Wij zijn heel lang noodgedwongen
een projectgezelschap geweest.
In 2006 en 2008 liepen we al twee
structurele rondes mis, ondanks
positieve adviezen, zowel artistiek
als zakelijk. Tijdens onze structurele
periode zijn we echt vooruitgegaan
en dat kunnen we bewijzen. We
hebben waarschijnlijk vooral pech
gehad met de commissie, wat toont
dat er een probleem is met het hele

beoordelingssysteem. De commissies zoals ze nu georganiseerd zijn,
hebben in het algemeen een minder
goede evaluatie gemaakt voor het
gehele veld. Een commissie van
zeven leden is om te beginnen te
beperkt. De intersubjectieve objectiviteit valt zo weg, terwijl het net
de bedoeling was die te versterken.
Daarbij volgen de leden het parcours
van de gezelschappen die ze beoordelen niet voldoende op, wat doet
vermoeden dat er beoordeeld is op
perceptie en prestige in plaats van
op artistieke kwaliteit.
ETC

Welke stappen gaan jullie
nu ondernemen?

Voor 2017 willen we rekenen op
onze partners Kaaitheater, Bronks en
KVS. Die hebben natuurlijk zelf ook
minder gekregen dan gepland en
zitten ook te cijferen, waardoor de
solidariteit mank loopt. Zij moeten
hun eigen plannen aanpassen en
dan nog eens kijken of ze gezelschappen kunnen opvangen.
Wat we veel te horen krijgen, is de
dubbele vraag: “Wat gaan jullie doen
en gaan jullie nu opnieuw projectsubsidie aanvragen?” Dat laatste
vinden we op dit moment echt
geen optie. Het zou niet kloppen:
als er vijftig organisaties uit de
structurele pot verdwijnen, kunnen
die niet gewoon opgevangen
worden door de projectenpot.
Die is daar niet op voorzien.
Wat ook een mogelijkheid is, is
alsnog beroep aantekenen bij
de Raad van State. We zijn ongelijk behandeld, omdat sommige
gezelschappen met een slechtere
beoordeling wel zijn meegenomen
door de minister. Maar zowel
projectsubsidies aanvragen als naar
de Raad van State gaan, zijn slechts
kortetermijnoplossingen, vanuit een
ieder-voor-zich-mentaliteit. Daarmee
lossen we niets structureels op.
ETC

“ Het zou een
ijzersterk statement
zijn als de culturele
sector zelf een
solidariteitsactie op
poten zou zetten. ”

ze gevraagd hadden. Alleen de
grote instellingen van de Vlaamse
Gemeenschap zijn aan de individuele
beoordeling ontsnapt en hebben
meer middelen gekregen. Het algemene ongenoegen dat er nu heerst,
moeten we kunnen gebruiken om
het systeem te veranderen en dat
moeten we samendoen. Als we dit
toelaten, kunnen we er zeker van zijn
dat het bij de volgende ronde nog
schrijnender wordt.
Tot nu toe blijft het zeer rustig
in de sector, maar we hopen dat
momenten als Theater Aan Zee of
het Theaterfestival zullen worden
aangegrepen om hier actie rond
te voeren. Als verliezer is het niet
aan ons om dat te doen, wij zouden
in de publieke opinie alleen maar
“klagen”. Het is vooral aan hen
die wel geld gekregen hebben
om actie te ondernemen en op te
komen voor hun collega’s. Het zou
een ijzersterk statement zijn als de
culturele sector, die zich graag als
“anders” en “alternatief” profileert,
zelf een solidariteitsactie op poten
zou zetten.
(Eva Decaesstecker)

Wat moet er dan wel
gebeuren?

We willen de beslissing aangrijpen
om aan het systeem te sleutelen.
Het is duidelijk dat dit beoordelingssysteem niet werkt. Voor niemand,
want ook zij die subsidies kregen
moeten het met minder doen dan

VERLIES VERKOPEN ALS WINST
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HIROS
‘Ze begrijpen
niet wat wij
allemaal doen’
Helga Baert is coördinator van
Hiros, een productie- en managementbureau voor individuele
kunstenaars.
Advies:
voldoende / zeer goed
Aangevraagde bedrag:
335.000 euro
Geadviseerde bedrag:
335.000 euro
Het verdict:
222.200 euro

ETC

Hoe kwam de beslissing aan?

Ons subsidiedossier werd artistiek “voldoende” en zakelijk “zeer
goed” beoordeeld, maar belandde
daardoor wel in categorie acht,
waardoor het onzeker was of we
nog subsidies zouden ontvangen.
Uiteindelijk werden we opgevist,
maar kregen we slechts twee derde
van het geadviseerde bedrag.
Bovendien verliezen we 70.000 euro
ten opzichte van ons huidige bedrag,
een kleine 295.000 euro: ontegensprekelijk een achteruitgang dus.
Concreet zullen we twee van onze
zes vaste medewerkers moeten
ontslaan. Omdat we moeilijk kunnen
besparen op onze corebusiness,
namelijk productie, trajectbegeleiding
en spreiding, moeten we snoeien op
het vlak van administratie en communicatie – hoewel we nu al amper
overheadkosten maken. Al onze
medewerkers zitten aan de limiet
van hun takenpakket, dus we kunnen
niet evenveel doen met minder geld.
Een ander gevolg is ook dat
een aantal artiesten zal moeten
afvloeien. Momenteel ondersteunen
we nog vijftien kunstenaars, maar
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in 2018 zullen dat er nog slechts tien
zijn: vijf artiesten met wie we een
structurele samenwerking op lange
termijn uitbouwen en vijf kunstenaars met wie we op projectbasis
werken. Er zijn wel pistes om in de
toekomst Europese subsidies aan
te vragen, maar in het schrijven van
zo’n Europees dossier kruipt ook
veel tijd en geld, wat we ons op dit
moment niet kunnen veroorloven.
ETC

Organisaties die samensmolten, zoals Vrijstaat O /
De Werf en Het Nieuwstedelijk,
kregen een fusiebonus.
Waarom jullie niet? Hiros is
toch een fusie tussen de alternatieve managementbureaus
Margarita en Mokum?

In 2013 sloten we een samenwerkingsakkoord tussen Margarita en
Mokum, om een meer stabiele en
slagkrachtige organisatie te vormen
die een stevigere ruggengraat kon
bieden voor individuele artiesten. De
uiteindelijke fusie zou om subsidietechnische redenen pas voor 2017
zijn, maar we hanteren wel al sinds
2013 de naam Hiros. Toch is het
vreemd dat de minister in zijn beslissing hoegenaamd geen rekening
houdt met onze fusie.
Het nieuwe bedrag dat we vanaf
2018 ontvangen, wordt zelfs verkocht
als een stijging ten opzichte van het
huidige bedrag, omdat alleen het
budget van Margarita Production
als referentiepunt werd gebruikt.
Mokum is dus helemaal verdampt,
alsof onze fusie nooit heeft plaatsgevonden. Los van het feit dat we
geen fusiebonus ontvangen, vind ik
het vooral aanstootgevend dat onze
fusie blijkbaar niet eens vermeld en
erkend wordt.
ETC

Worden ondersteunende
structuren, zoals managementbureaus, financieel
benadeeld ten opzichte van
creërende structuren, zoals
gezelschappen?

Dat denk ik niet. Het is wel zo dat
beoordelingscommissies duidelijk
wensen dat managementbureaus
kleine structuren blijven. Zelf vind ik
ook dat we geen mastodont moeten
worden, daarom vroegen we slechts
geld aan voor een half personeelslid
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“ Het is aanstoot
gevend dat onze fusie
niet eens vermeld
en erkend wordt.
”

extra. Ik merk wel dat commissies
niet echt grip krijgen op wat we juist
doen en wat het begrip “productie”
juist betekent.
De productionele ondersteuning
van Monty wordt evenwaardig
beschouwd aan die van Caravan
Production of Hiros, terwijl wij
heel wat meer ondersteunings- en
professionaliseringsmaatregelen
aanbieden: productieleiding, het
oprichten van vzw’s, contacten
met sociaal secretariaat en verzekeraars… Bovendien zijn onze
medewerkers ook een heel jaar lang
beschikbaar voor onze artiesten.
Dat maakt een managementbureau
sowieso goedkoper en efficiënter
dan een eigen productieleider voor
iedere artiest per project. Het is dan
ook bijzonder wrang dat er zo sterk
bespaard wordt op Hiros.
(Filip Tielens)

(A)

ENSEMBLE
LEPORELLO
‘Vandaag lijkt
de truc te zijn:
doe eerder aan
marketing dan
aan kunst’
Dirk Opstaele is artistiek directeur
van het Brusselse repertoiregezelschap Ensemble Leporello.
Advies:
voldoende / voldoende
Aangevraagde bedrag:
551.628 euro
Geadviseerde bedrag:
400.000 euro
Het verdict:
0 euro

ETC Hoe kwam de beslissing over
jullie subsidies aan?
Zoals iedereen waren we op onze
hoede na de onheilspellende
geruchten. Zelf vond ik dat we een
sterk dossier hadden ingediend,
dus we koesterden hoop. De laatste
jaren waren we vitaal en actief
bezig. Onze producties werden
goed ontvangen in de pers, we
hadden lange speellijsten, concrete
toekomstplannen en dito partners in
Vlaanderen, Wallonië en het buitenland. We begrijpen dan ook niet
goed hoe het kan dat we zo mager
beoordeeld werden. De beoordeling
lijkt heel onrechtvaardig en dus
ook onverwacht.
ETC

Welke argumenten gaf
de commissie aan?

Ik vermoed dat de commissie het
dossier niet grondig gelezen had
en al helemaal niet vertrouwd was
met ons werk. Zo zeiden ze bijvoorbeeld dat er geen concrete speelkansen waren voor onze producties.

“ De KVS kan niet
elke gedupeerde in
Brussel oppikken. ”

Op dat moment was het februari. De
speellijst van seizoen 2016-2017 liep
toen inderdaad nog niet op tot de
tweehonderd voorstellingen die we
nu hebben, maar wel al tot honderdvijftig. Hier hebben we meteen op
gereageerd, bijna onthutst, omdat het
letterlijk in het dossier staat.
Ik heb de indruk dat ons dossier
niet zo belangrijk is. Dat er andere
criteria worden vooropgesteld.
Prestige misschien, of een bepaalde
modieuze, hedendaagse tendens?
Wij zijn een zogenoemd ambachtelijk
repertoiregezelschap. De vraag of
Shakespeare vandaag nog relevant
is, is een terechte vraag, maar zowat
elke voorstelling van Leporello wordt
zowel door professionelen als door
het publiek hoog ingeschat. Als er
een gezelschap is dat repertoire naar
bijvoorbeeld probleemwijken kan
brengen, dan is dat Leporello wel.
ETC

Wat gaat er nu gebeuren
met Leporello?

We zijn een groot gezelschap, dus is
het een zware klap om plots al onze
subsidies te verliezen. Ik ben artistiek
leider, maar in de eerste plaats een
artiest. Louter uit artistieke overwegingen vind ik dus dat onze voorstellingen gespeeld moeten blijven
worden. Hoe, dat weten we nog
niet. We zijn nog volop aan het brainstormen en aan het rekenen hoeveel
kan worden opgevangen door de
uitkoopsommen, coproducties en
inkomsten van workshops
en coaching.
We hebben geen eigen zaal, geen
decors en geen vrachtwagen.
We huren een kantoorruimte in
Molenbeek en we betalen één
voltijdse administratieve werkkracht.
We hebben een minimum aan
overhead: er zijn er weinig die het
ons nadoen. We zullen misschien
een aantal medewerkers moeten
laten afvloeien en nog sterker
inzetten op coproducties. Het enige
Nederlandstalige gezelschap dat
nog overblijft in Brussel is de KVS.
We hebben al eerder coproducties
gehad met de KVS, dus dat zou een
optie zijn. Maar de KVS kan niet elke
gedupeerde in Brussel oppikken.
Dat werk van lobbyen, schooien en
zoeken naar partners is helaas ook

VERLIES VERKOPEN ALS WINST

het werk van een theatermaker. Met
deze beslissing zal daar alleen nog
maar meer aandacht naar toegaan.
ETC

Gaan jullie ook elders financiering zoeken?

Ik ben niet tegen alternatieve financiering, maar die mogelijkheden
uitpluizen is niet mijn sterkste kant.
Sponsors zoeken is een job op zich
en daarin hebben organisaties met
een structurele subsidie nu een voordeel. Het is een sneeuwbaleffect: als
je subsidies hebt, kun je een kantoor
met een sterke administratie onderhouden en op een professionele
manier subsidies aanvragen.
Ik heb de groeiende wanverhouding
van het artistieke werk ten opzichte
van bureaucratie altijd betreurd. Ik
vind dat subsidies moeten gaan naar
de artistieke praktijk en dat er een rem
van overheidswege zou moeten staan
op hoeveel subsidies je mag besteden
aan het aanvragen van subsidies.
Een dossier zou minder mogen
doorwegen dan de artistieke praktijk.
Door de groeiende aandacht voor de
bureaucratie (netwerking, public relations, promotie, dossierkunde, acte de
présence in de “salons”, de colloquia,
de hogescholen, de conferenties en
recepties “allerhande”) is het vandaag
beter om minder artiesten te werk te
stellen en meer mensen die zich bezighouden met netwerken en dossiers
opstellen op alle vlak: stad, regio en
Europa. Ik denk dat ik deze frustratie
deel met heel wat collega-theatermakers in het veld. Misschien is deze
wedstrijd om subsidies daarom door
ons nu ook verloren?
Vandaag lijkt de truc te zijn: doe
eerder aan marketing dan aan
kunst. Ook al wordt het artistieke
in sommige gevallen dan bijna
een alibi.
(Eva Decaesstecker)
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TONEELHUIS
‘Grote huizen
zijn niet de
grote winnaars
van deze
subsidieronde’
Guy Cassiers is artistiek leider van
Toneelhuis in Antwerpen.
Advies:
goed / goed
Gevraagde bedrag:
3.920.000 euro
Geadviseerde bedrag:
3.300.000 euro
Het verdict:
3.185.500 euro

ETC

Jullie krijgen ongeveer
hetzelfde subsidiebedrag als
in 2016, maar dat is natuurlijk
een verlies. Hoe voelt dat?

Als je met subsidiërende overheden
spreekt, krijg je telkens het gevoel
dat je goed bezig bent. Maar die
gesprekken staan in schril contrast
met hun financiële ondersteuning.
In de tien jaar dat ik nu bij Toneelhuis
werk, heb ik onze middelen er
stelselmatig op zien achteruitgaan.
Wij worden zowel gesubsidieerd
door de stad, de provincie als
Vlaanderen. Als je al die subsidies
samentelt, gaan we er in totaal
900.000 euro op achteruit tegenover 2009. Wanneer je de lonen
zou indexeren, bedraagt het verlies
zelfs al 1,7 miljoen euro. Aan het
exploiteren van de Bourla alleen al
spenderen we jaarlijks 1,5 miljoen.
De afgelopen jaren hebben we
waar mogelijk al bezuinigd op
overheadkosten. Vorig seizoen zijn
we zelfs een maand later begonnen
dan normaal, maar we kunnen
het natuurlijk niet maken om de
Bourlaschouwburg nog langer leeg
te laten staan. Dus zit er nu niets
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“ Ik vind dat de drie
grote stadstheaters
Toneelhuis, KVS en
NTGent een speciaal
statuut zouden
moeten krijgen.
”

anders op dan ook in het artistieke
te snoeien.
ETC

Betekent dit dat Toneelhuis
minder makers zal ondersteunen of minder creaties
kan produceren?

Met Toneelhuis zetten we in op een
grote verscheidenheid aan artiesten
en makers. Een huis met vele kamers
dus. Maar ondertussen zijn we op
het punt gekomen waarop we ons
moeten afvragen hoeveel kamers we
nog kunnen openhouden in ons huis.
Omdat we subsidies aangevraagd
hebben in naam van vele verschillende artiesten, zou het nu niet eerlijk
zijn om tegen sommigen te zeggen
dat ze moeten afvloeien.
We gaan ook gewoon door met
P.U.L.S., het traject waarbij we
enkele jonge makers vier jaar lang in
dienst nemen en hen begeleiden om
werk te maken voor de grote zaal.
We zullen dus eerder op het aantal
producties en in de werkingsmiddelen per creatie moeten besparen.
Ik maak nog liever zelf een voorstelling minder dan dat we werk moeten
schrappen van andere artiesten. Het
is te vroeg om nu al grote conclusies
te trekken, maar misschien moet er
over enkele jaren maar een nieuwe
artistiek leider komen die met deze
budgetten zijn of haar plannen helemaal kan realiseren, want momenteel zijn de middelen te beperkt om
al onze ambities te realiseren.
ETC

Toch leeft de perceptie
dat vooral de grote huizen
erop vooruitgaan in deze
subsidieronde.

Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind
net dat alles naar het centrum aan
het groeien is: de kleintjes vallen er
tussenuit en de grote huizen stagneren. Het betekent op termijn de
doodsteek voor het Vlaamse theater
als er niet op verschillende schalen
gewerkt kan worden.
Ik vind dat de drie grote stadstheaters Toneelhuis, KVS en NTGent
een speciaal statuut zouden
moeten krijgen. Nu worden we
uit dezelfde pot gesubsidieerd als
MartHa!tentatief, terwijl we eerder
op het niveau van grote Vlaamse
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kunstinstellingen zoals Vooruit of
Concertgebouw zouden moeten
meespelen. Tegelijk is de mentale
kloof tussen groot en klein nu
minder diep dan vroeger: dertig
jaar geleden was er amper communicatie, nu is er veel meer dialoog
tussen iedereen.
ETC

Iedereen lijkt teleurgesteld na
deze subsidieronde. Waar is
het volgens jou misgegaan?

In de mismatch tussen de visienota van minister Gatz en wat de
commissies beslist hebben. De
spagaat tussen beide was veel
te groot, waardoor de minister
in een patstelling kwam te staan
en er uiteindelijk te weinig echte
keuzes werden gemaakt. Bij de
laatste subsidieronde van het
Fonds Podiumkunsten in Nederland
gebeurde dat wel: ofwel kreeg
je het volledige aangevraagde
bedrag, ofwel niets. Enkele gevestigde waarden zoals Dood Paard
en Maatschappij Discordia vielen
daardoor uit de boot, maar heel
wat nieuwe organisaties konden
instromen. In Vlaanderen is iedereen
ongelukkig omdat nauwelijks
iemand kreeg wat men vroeg.
(Filip Tielens)

VOETVOLK
‘Het advies van
de commissies
is een maat
voor niets’
Maarten Van Cauwenberghe
is zakelijk leider van Voetvolk,
de structuur rond choreografe
Lisbeth Gruwez.
Advies:
		 zeer goed / zeer goed
Aangevraagde bedrag:
		 237.000 euro
Geadviseerde bedrag:
		 237.000 euro
Het verdict:
		 163.400 euro

ETC

Hoe kwam de beslissing bij
je aan?

Ik was kwaad en teleurgesteld. Het
is natuurlijk een triest verhaal dat
minister Gatz er niet in geslaagd
is om extra budget te vinden. Met
Voetvolk kregen we zowel artistiek
als zakelijk een “zeer goed” op ons
dossier, waardoor we verwachtten
dat we ons geadviseerde bedrag
zeker zouden binnenhalen. Maar
wat blijkt nu? Het geld wordt toch
pas aan de meet uitgereikt, alsof
het werk van de commissies eigenlijk niets uitmaakte.
Ik was ook kwaad op mezelf omdat
ik te eerlijk ben geweest in onze
aanvraag. Eigenlijk had ik veel
ruimer moeten begroten, omdat ik
onderschatte wat Lisbeth Gruwez
en ik nu allemaal nog zelf doen.
Zo ben ik niet alleen zakelijk leider,
maar maak ik ook de muziek voor de
voorstellingen, doe ik de geluidstechniek, verkoop ik onze voorstellingen
enzovoort. Ik doe al die zaken graag,
maar het is niet evident om ze in
de toekomst te blijven combineren.
Het momentum was er nochtans voor
Voetvolk om een verdubbeling aan

te vragen, omdat we de laatste jaren
veel succes kenden en zowel toerden
langs cultuurcentra, kunstencentra,
stadstheaters als festivals wereldwijd.
We gaan er 44 procent op vooruit,
waardoor het lijkt alsof we sterk
stijgen, maar als je kijkt naar de
reële groei gaat het om peanuts.
De vraag is wat we nu moeten
doen. Kan ik naar de KVS stappen
en vragen om ons beloofde coproductiebudget te verdubbelen? Of
moet ik extra geld aanvragen via
projectsubsidies, wetende dat die
middelen nu al ontoereikend zijn
voor het aantal aanvragers?
ETC

Wat zijn de concrete gevolgen
voor jullie toekomstplannen?

We hebben een voorstelling die we
in 2017 zouden maken al minstens
een jaar uitgesteld, zodat we eerst
nog meer kunnen toeren met onze
huidige voorstellingen en dus geld
kunnen sparen om die productie
alsnog te realiseren. Met onze
nieuwe subsidie is het onmogelijk
om dit project, met twaalf dansers en
drie livemuzikanten, al volgend jaar
te realiseren. Erg jammer, wetende
dat ik hiervoor al 90.000 euro coproductiebudget – bijzonder veel in deze
tijd – had bijeengesprokkeld.
Dat bedrag nog verdubbelen
is onbegonnen werk, omdat
buitenlandse coproducties vooral
verbonden zijn aan premièreplekken
en het per land dus amper mogelijk
is om meerdere partners te vinden.
Choreografe Lisbeth Gruwez wil
liever geen artistieke compromissen
maken, door bijvoorbeeld met
minder dansers te werken, en die
beslissing respecteer ik. Daarom
dus minstens een jaartje uitstel.
ETC

ik sneller geld mee op dan in het
zoeken naar private investeerders.
Grote huizen kunnen misschien
personeel vrijmaken om zich
daarmee bezig te houden, maar dat
is in een kleine organisatie zoals
Voetvolk veel moeilijker.
Als binnenkort de tax shelter-regeling
voor de podiumkunsten in werking
treedt, wil ik me daar in de mate van
het mogelijke gerust in verdiepen.
Al vrees ik wel dat sponsors en
mecenassen toch vooral zullen
willen investeren in grote huizen en
bekende namen. Daarom denk ik
dat het de taak is van een overkoepelende organisatie om fondsen te
werven uit de privésector en die te
verdelen over de hele kunstensector,
want anders worden we toch weer
concurrenten van elkaar. Maar hoe
je zo’n budget dan moet verdelen,
is een andere kwestie.
(Filip Tielens)

Je won onlangs de Vlaamse
Cultuurprijs voor Cultureel
Ondernemerschap. Als er
iemand in kan slagen om geld
binnen te halen uit de markt,
ben jij het wel.

Ik wil gerust proberen om extra
middelen te zoeken, maar ik maak
me weinig illusies dat die alle gaten
kunnen dichtrijden. Ik steek liever
tijd en moeite in het zoeken van
extra speelplekken voor onze
voorstellingen, want daar haal
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“ Het is de taak van
een overkoepelende
organisatie om
fondsen te werven uit
de privésector en die
te verdelen over de
hele kunstensector. ”

(A)
& (B) © Nina Vandeweghe
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Vrolijke kunst en
kritiek voor klotetijden

september 2016

De Star Crap Method van Larissa Velez-Jackson
De New Yorkse podiumkunsten die
buiten het Broadway-circuit vallen,
lijden onder een schrijnend gebrek aan
financiering. Daarmee vergeleken is de
situatie in Europa nog steeds pure luxe.
De in New York gevestigde Larissa VelezJackson en haar gezelschap Yackez
vertalen die pijnlijke economische
situatie naar een heel eigen esthetiek.

Die nodigt uit om kritisch te kijken
naar de huidige opvattingen over de
verhouding tussen artistieke productie,
presentatie, consumptie en kritiek –
en naar hun restmateriaal.

Door
Amir Farjoun
Vertaald door Lies Xhonneux

(A)

(B)
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Mourons pour des idées, d’accord,
mais de mort lente.
– George Brassens

Larissa en Jon Velez-Jackson komen het podium op.
Ze hebben elk de hand van een mascotte vast. Zijn
felgroene kostuum heeft de vorm van een letter Y,
doorkliefd met een bliksemschicht. Die Y staat voor
Yackez, hun geesteskind. En die bliksemschicht, die is
er gewoon. Larissa en Jon Velez-Jackson – een getrouwd
koppel, beiden rond de 40 – komen aarzelend op, voorzichtig ook. Het lijkt of ze een veilig plekje zoeken voor
het levende symbool van hun gezamenlijke project.
Want straks maken ze hun performatieve babymonster
wakker, zachtjes, als goede ouders.
De ruimte is leeg, onvoorbereid, vuil: niet presentabel.
De ouders laten de mascotte achter in het midden van
het podium en spelen losjes een overbekende scène na:
het clichéachtige tafereel van ons-kindje-uitzwaaien-opzijn-eerste-schooldag. ‘Kijk waar we nu staan. Kijk wat
we samen hebben gemaakt. Wat hebben we het toch
goed gedaan’… Dan wandelen ze langzaam naar een
tafel. Met haar rug naar het publiek tokkelt Larissa achteloos op een tablet – nonchalante, pretentieloze handelingen. Plots barst luide, ritmische, industriële muziek
los, eigenhandig geschreven en opgenomen door de
Velez-Jacksons. Een gemaskerde figuur in een zwarte
bodysuit komt op en imiteert Larissa, die op het ritme
van de muziek begint te bewegen. Maar de gemaskerde
‘schaduw’ is altijd te laat. Hij is onnauwkeurig: een onbekwame, onprofessionele schaduw. Al te menselijk.
De muziek beroert nu ook de groene mascotte. Terwijl
die begint te bewegen, verschijnen er andere figuren
– of liever, personages – op de scène: een grote, behaarde
niet-danser verkleed als baby, zonder T-shirt maar met
baard; een klein, androgyn wezen in een nauw aansluitend pakje en een Mexicaans lucha libre-masker; en een
perfect getrainde danser in vrouwenkleren, compleet
met pruik en hoge hakken. Anarchie heerst, zowel op
het podium als onder de bonte verzameling van lijven.
Dit is de familie Yackez, die een radicale shit-show runt.
Die term is niet neerbuigend bedoeld, maar eerder
beschrijvend, bijna analytisch zelfs. Hij is geïnspireerd
op Larissa Velez-Jacksons eigen project, dat er nauw
aan verwant is: de Star Crap Method.
Zoals die benaming al suggereert, gaat dit werk over
populair-culturele (artistieke?) troep en uitwerpselen,
over de hedendaagse idealen van succes, sterrendom
en roem (met een voorkeur voor hun meest trashy
uitingen) en over de restanten die tijdens de productie
ervan ontstaan. Het is dan ook niet toevallig dat plastic
en onnatuurlijke kleuren het werk van Velez-Jackson
domineren. Deze hopeloos gedateerde materialen,
in onbruik geraakt na de jaren 1980, ademen een sfeer
van verouderde ‘nieuwigheid’. De familie Yackez grijpt
ernaar terug en hergebruikt ze.

“ De idee dat je ‘in artiestenmodus’
altijd iets compleet nieuws moet
creëren, legt Yackez naast zich
neer – niet alleen om een punt te
maken, maar ook uit pure noodzaak. ”

Vreemd spanningsveld
Zonder voorafgaand artistiek statement zou je dit kunnen
opvatten als een manier van omgaan met het chronische
gebrek aan financiering voor Amerikaanse onafhankelijke
performers. De Velez-Jacksons buigen hun materiële
armoede om tot een compromisloze recyclage van wat er
al is. De idee dat je ‘in artiestenmodus’ altijd iets compleet
nieuws moet creëren, legt Yackez naast zich neer – niet
alleen om een punt te maken, maar ook uit pure noodzaak.
Toch blijven hun projecten ver weg van de o zo gekende
en o zo correcte kritiek op roem als een niet-duurzaam en
niet-ecologisch cultureel product. Hun werk pleit namelijk
niet voor een alternatieve, haalbare culturele economie.
Op het eerste gezicht lijkt Yackez ook weinig hoop te
hebben op verandering. Het tekent de krijtlijnen niet uit
voor een ander, beter systeem en suggereert zelfs niet
dat zoiets mogelijk is. Wat de performers dan wel doen?
Ze dollen met elkaar in het niemandsland en spelen
naar hartenlust met, en in, de creatieve ruimte die zich
uitstrekt van hun eigen performatieve werkelijkheid tot
de fantastische, spectaculaire en immer succesvolle
performances van het hedendaagse kapitalisme.
In die zin bevindt het werk van Velez-Jackson zich in een
vreemd, oxymoronisch spanningsveld dat je als radicaal
escapisme zou kunnen bestempelen. In plaats van te
gehoorzamen aan de hedendaagse oproep tot politiek
engagement – tot het opnemen van een Politieke Taak,
die ofwel gekaapt wordt door de neoliberale politiek,
ofwel ‘gemobiliseerd’ wordt in functie van positief links –
kiezen zij en haar performers ervoor om hun creatieve
kamp op te slaan binnen de bestaande ruimte.
De verschillende opvoeringen van Yackez belichamen een
manier van omgaan met de hedendaagse vraag naar
succesvolle en productieve performances… en verwerpen
die vraag uiteindelijk. In die context een kwalitatief onder
scheid maken tussen de verschillende werken – door
bijvoorbeeld te zeggen dat het ene een bepaald artistiek
effect sorteert en het andere niet – zou afbreuk doen aan
de speelse manier waarop ze zich ver weg houden van
de succesvraag (en bewust niet ‘weigeren succesvol
te zijn’). Dat zou de constructieve en positief politieke
waarden die het project zo expliciet verwerpt net opnieuw
bevestigen. Met andere woorden (die van Velez-Jackson,
om precies te zijn): het is allemaal dezelfde troep of crap.
Maar wat ís die troep? Of liever: waar is die troep eigenlijk goed voor? De laatste vraag roept associaties op met
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productiviteit, waarde, werk en succes, en verbindt die
waarden met hun tegenpolen: onproductiviteit, verlies,
spel, rust en falen. In de vraag schuilt een inherente
paradox die we hieronder zullen verkennen. Door impliciet te erkennen dat zowel ontsnappen als vooruitkomen
onmogelijk is zolang we (artistiek) blijven denken binnen
een productieve, op succes gerichte logica, roepen de
crappy werken van Yackez grotere vragen op over de
(kracht en) waarde van artistieke kritiek in een kapitalistische context. Meer zelfs: hoewel ze hun marginale, haast
anti-economische realiteit niet overwinnen, reageren ze
er wel op een bewuste en bewust artistieke manier op.
Hondjesslag
Het zijn moeilijke tijden, zegt men. En wat erger is: het
wordt er ook niet beter op. Zelfs als we de Levantijnse
catastrofe en de in sneltreinvaart accumulerende,
rampzalige uitwerkingen ervan buiten beschouwing
laten, wordt het groeiende gevoel van desoriëntatie en
onzekerheid meer dan voldoende gevoed door fenomenen als de opwarming van de aarde, milieuvervuiling,
de stijgende economische ongelijkheid, en de vaststelling dat zelfs relatief welgestelde bevolkingsklassen trap
voor trap dalen op de sociale ladder.
Precariteit – dat, zoals de politieke filosofe Lauren Berlant
haar lezers voor ogen houdt, ‘in de grond […] een
toestand is van afhankelijk-zijn’ 1 – is vandaag de dag het
normatieve basisaxioma in rijke samenlevingen. In het
begrip ‘afhankelijkheid’ zitten het verlies van persoonlijke (handelings)vrijheid en politieke vrijheid vervat; een
tweezijdig verlies dat continu de kans op (een substantiële, betekenis- en kwaliteitsvolle) politieke verandering
ondergraaft. Volgens Berlant en andere politieke denkers
bevinden we ons in een impasse van het historisch
heden, een uitgesponnen, continue nu-tijd zonder
herkenbare vorm of richting, een cul-de-sac waarin
‘we blijven bewegen, maar we bewegen paradoxaal
genoeg ter plekke, […] in hondjesslag, in een ruimte
waarvan de contouren verborgen blijven’. 2
Berlants figuur van de hondjesslag verbeeldt perfect het
verwoestende karakter van onze vorm- en richtingloze
status quo. Niet alleen staat de hondjesslag symbool
voor een verregaand aanpassingsvermogen – een nietzwemmer die zwemt – of suggereert hij het degraderen
van een mens tot een huisdier; een nog crucialer aspect
is het voortdurende gevoel van verdrinken dat zo’n
zwemslag impliceert. Het is een continue noodtoestand:
een onhoudbare situatie die tóch blijft aanhouden. Tot
slot is de hondjesslag allesbehalve gracieus: hij legt een
gebrek aan kennis en expertise bloot, en maakt zo pijnlijk
duidelijk dat het lichaam helemaal niet gemaakt is voor de
omgeving waarin het probeert boven te blijven. De lompe
uitbeelding van zo’n incompetentie en incompatibiliteit
is een constant en wezenlijk onderdeel van de performatieve methode van Velez-Jacksons Star Crap Method.
Puur oppervlakkig bekeken is zo’n amateurisme voorspelbaar en dus niet erg boeiend. We hebben het recept
al zo vaak geproefd: een goeie snuif DIY-esthetiek,
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gemixt met een paar niet-dansers die zich een hipsterachtige ironie aanmeten, dit alles in de zwarte doos
gedumpt, et voilà, daar is je kant-en-klare kritiek van
aspect X of Y van onze betreurenswaardige (en vaak
betreurde) kapitalistische samenleving.
Het is ongetwijfeld perfect mogelijk om het werk van
Velez-Jackson op die manier te lezen en te interpreteren.
Maar zo’n kritiek zou een radicaal trekje van de Star Crap
Method over het hoofd zien. Namelijk, zijn complete
verwerping van de optimistische logica van de constructieve verbetering, en van wat je culturele gentrificatie
zou kunnen noemen: de idee dat je, als je jezelf maar
voldoende verbetert en genoeg oefent, wel een uitweg
vindt uit het vreselijke en steeds aftakelende heden.
Lucha libre
Het is duidelijk dat we van de performers van Larissa
Velez-Jackson geen technische hoogstandjes en artificiële performatieve techniek moeten verwachten, of
ze nu moeten dansen of zingen, of zich simpelweg een
artistieke ‘performance-houding’ moeten geven op
de scène. Ze werpen onwennige blikken richting het
publiek, glimlachen zonder aanwijsbare reden, lachen
op de meest ongepaste momenten, en struikelen over
hun voeten en hun woorden. De niet-dansers van deze
shit-shows laten steken vallen en tonen voortdurend
hun relatieve incompetentie, hun gevoel niet op hun
plaats te zijn in een performatieve context.
Een recente Yackez-voorstelling in New York Live Arts was
bijvoorbeeld ruwweg opgebouwd rond drie lichamelijke
activiteiten: show-worstelen (het Mexicaanse lucha
libre in het bijzonder), tango en aerobics. Zulke publieke
performances zijn hét toonbeeld van zelfverbetering en
etaleren goedgeoefende en perfect afgetrainde lichamen.
Bovendien zijn de verhalen die deze lichamen vertellen
door en door optimistisch. Bij show-worstelen horen
competitieve, heldhaftige, winner takes it all-types;
de tango is dan weer het summum van een erotiek die
toewerkt naar en culmineert in de verleiding; terwijl aerobics steevast dient om een beter lichaam te ontwikkelen,
wat dat vage ideaal ook precies mag inhouden.
Door zich onhandig binnen zulke performatieve genres te
begeven, leggen de ‘incompetente’ performers van VelezJackson de hoge eisen bloot die deze genres stellen aan
het incompatibele of nog-niet-gegentrificeerde lichaam.
Maar die artistieke keuze is ook ingegeven door economische motieven: Velez-Jackson verdient haar kost als aerobics- en dansinstructrice, dus haar professionele kennis
en ervaring worden met een minimum aan kosten op
het toneel gerecycleerd. Een economische noodzaak
wordt zo een podiumpoëtica, en precariteit vloeit van
het leven naar het werk naar de kunst, en weer terug.
Hoe politiek ‘correct’, ‘belangrijk’, ‘betekenisvol’ of
‘productief’ die de-automatiserende gebaren van
vervreemding en kritisch ‘blootleggen’ ook mogen
zijn, je zou kunnen zeggen dat ze een logica volgen
die verdacht veel lijkt op diegene die ze bekritiseren.
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Want nemen de niet-dansers eigenlijk ook niet deel aan
de aerobics (zij het aerobics van de kritische soort)?
En presenteren ze uiteindelijk ook geen constructieve,
positieve kritiek op hedendaagse lichaamspraktijken?
Terwijl traditionelere performances van succes en
virtuositeit een gegentrificeerd lichaam opvoeren en
ophemelen, mikken ‘kritischere’ performances – die het
falen verheerlijken – eerder op een verbeterde geest,
waardoor ze in feite gewoon de uitkomst van het gentrificatieproces herformuleren. In die zin zou je kunnen
tegenwerpen dat deze oppositie eigenlijk een non-oppositie is. Net zoals, laten we zeggen, het verschil tussen
een nieuw penthouse en een gerenoveerde vintage loft
eigenlijk ook een non-verschil is.
Misschien wel. Dit is immers een vaak geziene dynamiek,
waarbij kritisch inzicht op het laatste nippertje toch nog
wordt ingelijfd in de kapitalistisch-optimistische logica
van vooruitgang en gentrificatie. De fantasie van wat
je ‘goeie kunst’ zou kunnen noemen – kunst die een
wezenlijk onderdeel uitmaakt van het ‘kritische leven’
(als een consumptiegoed dus) – gaat uit van de paradox
dat een kritische appreciatie van de huidige impasse
ons, toeschouwers van kritische aerobics die we zijn,
kan helpen in onze eindeloze zoektocht naar een manier
om die impasse te overwinnen.
In een welbekende maar daarom niet minder gemene
list van onze huidige impasse wordt een kritiek op
fantasie ontmaskerd als een fantasiebeeld van kritiek.
Het is net in deze context dat Larissa Velez-Jacksons

“ De lompe uitbeelding van
incompetentie en incompatibiliteit
is een constant en wezenlijk onder
deel van de Star Crap Method.
”

Star Crap Method en haar dramaturgie een voortdurende
kritische dialoog aangaan met de kapitalistisch-doel
matige logica van productiviteit en vooruitgang – maar
wel een dialoog die consequent de verleiding weerstaat
om op zijn beurt een alternatief, consumeerbaar artistiek
product te produceren voor het kritische leven. Daarbij
verwerpt ze de logica van de culturele gentrificatie en
toont ze troep als de troep die het is, zonder daarbij
ruimte te laten voor commodificatie.
Om te beginnen zijn de producten van Velez-Jackson niet
af. Haar methode is productief noch instrumenteel. Ze
bestaat eerder uit het speelse en altijd geïmproviseerde
verkennen van verschillende genres van beweging en
performance. In de plaats van klunzigheid te verbeelden
en gebaren van incompetentie te ontwikkelen (en zo een
succesvol verhaal van productieve kritiek te creëren),
ziet de dramaturgie van de Star Crap Method haar eigen
gebrekkige uitingen als bij- of restproducten van een
voortdurende en strikt onproductieve improvisatie.
Dat is ook de reden waarom er bij deze methode geen
enkele vorm van repetitie komt kijken, of toch niet het soort
repeteren dat als productieproces tot een bepaald eindresultaat moet leiden. Iedereen is altijd volledig in kostuum,
en de structuur van deze non-repetitietijd ligt nooit vast.

(C)
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“ Er komt bij deze methode geen
enkele vorm van repetitie kijken,
of toch niet als productieproces
dat tot een bepaald eindresultaat
moet leiden.		
”

uitgangspunt medeplichtigheid, en niet het verwerpen
van het hedendaagse productieproces van artistieke
performances op zich. Door hun crappy deelname aan
de ontmenselijkende praktijk van oneindige vooruitgang,
in de vorm van hondjesslag-performances, creëren de
performers voor zichzelf een leefbaar (maar toch altijd
beschadigd en sowieso onvolmaakt) plekje om binnen
de huidige impasse te bestaan.
(D)

Het is veelzeggend dat Velez-Jackson zelf altijd meedoet
met de groepsimprovisatie, waardoor ze het artistieke
product (het ‘werk’) nooit vanuit het perspectief van het
publiek ziet. Dat houdt steek, aangezien de Star Crap
Method net het bestaan van zo’n product ontkent.
Geen zin om uit te blinken
Enige voorzichtigheid is hier wel op zijn plaats.
Improvisatie dient al te vaak als een broeinest voor
fantasieën van persoonlijke vrijheid, spontane creativiteit en inspiratie – fantasieën die op hun beurt wijzen op
een andere imaginaire manier om te ontsnappen aan de
huidige impasse. Velez-Jackson verwerpt het normatieve
onderscheid tussen productie en presentatie niet, zoals
Steve Paxton zo’n veertig jaar eerder deed, om te zoeken
naar de ogenschijnlijk perfecte plaats voor een spontane
improvisatie. De Star Crap Method gaat er niet van uit
dat zo’n vrijplaats bestaat en wil zijn ontevredenheid
niet remediëren of oplossen met fantasieën van een
ander, beter ‘dan en daar’.

In plaats van te poneren dat ze het onderscheid tussen
repetitie en performance wegwerken, zou je kunnen
zeggen dat ze even slecht zijn in repeteren als in andere
gespecialiseerde en virtuoze taken: ze hebben geen zin
om ergens in uit te blinken of te trainen om het zoveelste
obstakel te overwinnen, want ze beseffen dat dit gewoon
naar de volgende hindernis leidt. Met hun ‘stiptheidsacties’ binnen het veld van de culturele productie reserveren Velez-Jackson en haar gezelschap het merendeel
van de tijd waarin ze zouden moeten werken en trainen,
voor spel – zelfs in die mate dat het bijna onmogelijk
wordt om het onderscheid te maken.
Is dat een revolutionaire houding? Absoluut niet.
Integendeel: het is een creatieve manier om te vermijden
dat ze ingelijfd worden in een verplicht en toekomstgericht doel, en om in plaats daarvan in het hier en nu te
blijven leven, op onze eigen crappy scène, in onze eigen
klotetijden.

Lees de Engelstalige versie van deze tekst
(onder de titel ‘Happy and Crappy Art and Critique’)
op www.e-tcetera.be

Maar dit is exact de reden waarom ze net zomin claimt
komaf te maken met de teleologie van repeteren en
produceren: ze verwerpt zulke zogenaamde ‘oplossingen’ van bij het begin. Opnieuw zet deze houding het
gebrek aan subsidies en infrastructuur om überhaupt
te kunnen repeteren – en dus de mogelijkheid om een
goed functionerend artistiek product op poten te zetten,
meestal gesubsidieerd vanuit de vage hoop dat er een
constructieve artistieke kritiek zal uit voortvloeien – om
in een volgehouden ‘nutteloze’ kritische praktijk.
De Star Crap Method begint liever vanuit het aanvaarden
van de betreurenswaardige maar onvermijdelijke
toestand waarin we ons vandaag bevinden. Het is een
paradoxale, vreugdevolle deelname aan de wreedheid
van het optimisme van ‘iets produceren’. Daarom is het
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De documentaire dubbels van Milo Rau en het International Institute
of Political Murder
De Zwitser Milo Rau maakt ophef met
een heel aparte vorm van ‘onderzoeks
theater’. Daarbij deinst hij er niet voor
terug historische gebeurtenissen zo
letterlijk mogelijk na te spelen, of
op radicale manieren te spelen met
feitelijkheid, realiteit en representatie.

We nemen hier drie strategieën onder
de loep die Rau en zijn acteurs inzetten
om samen met de kijker een toegang
tot de werkelijkheid te forceren.

Door

Frederik Le Roy

(A)
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Het is een veelgehoorde stelling dat een nieuwe generatie
documentaire theatermakers zich onderscheidt van haar
voorgangers doordat ze de grens tussen feit en fictie op
de scène op uiteenlopende manieren doet vervagen.1
Het werk van Rabih Mroué, Thomas Bellinck, Rimini
Protokoll of Christophe Schlingensief ligt ver van het positivistische streven van documentaire theatermakers uit
de moderne theatercanon, zoals Erwin Piscator of Peter
Weiss. Deze marxistisch geïnspireerde makers gebruikten
documentair theater om een werkelijkheid te onthullen
die schuil zou gaan achter de ideologische schijn die
machthebbers en machtsdynamieken in stand houden.
De nieuwe generatie onderschrijft niet langer de
overtuiging dat theater vanuit een kritische buitenpositie een realiteit kan tonen die ‘echter’ of ‘objectiever’
is dan de werkelijkheid die de media of onderwijs ons
voorspiegelen. Zij zet theater net in om de voortdurende
onderhandeling tussen de realiteit en de onvermijdelijke
representaties van die realiteit (door media, technologie,
historiografie of politiek) te problematiseren. Haar
perspectief is geïnspireerd door de deconstructie van
begrippen als waarheid, feitelijkheid en kennis.
Documentair filmpionier John Grierson stelde in
de jaren 1930 al dat documentaire steeds een ‘creatieve
behandeling van de realiteit’ is. Maar door recente
evoluties werd documentair theater een steeds heterogenere en zelf-reflectieve praktijk, waarin inhoudelijke
vragen nauw samenhangen met vormvragen.2
In dit veld neemt de Zwitserse theatermaker,
cineast en schrijver Milo Rau een heel eigen positie
in. Helemaal in de traditie van de documentaire theaterpraktijk gaat aan elk project een lang traject vooraf,
waarin het artistieke creatieproces verweven wordt met
sociologisch, historiografisch of journalistiek onderzoek. Onderzoekstheater, zo noemt Rau zijn projecten
soms. Dat hij zijn productiehuis in 2007 International
Institute of Political Murder (IIPM) doopte, wijst niet
alleen op een inhoudelijke interesse maar toont ook de
intentie om een grensgebied te claimen tussen artistieke en academische praktijk. De wetenschappelijke
rigueur wordt geflankeerd door een doorgedreven
vormonderzoek naar performatieve strategieën die de
klassieke vormen van documentair theater oprekken.
Opvallend is dat Rau, anders dan veel generatiegenoten die documentair theater maken, expliciet stelt te
willen aansluiten bij een representatieregime dat sinds
de historische avant-garde verguisd werd – verworpen
in de modernistische traditie, ontmanteld door de
postmodernen: het realisme. Zonder schroom noemt
hij zijn theatervorm soms neorealistisch of nieuwrealistisch. De term ‘neo’ is belangrijk omdat hij repetitiviteit suggereert. Milo Rau’s werk is ingegeven door
de overtuiging dat toegang tot de realiteit tot stand
wordt gebracht via herhalingen, verdichte nabootsingen of verdubbelingen.
Deze tekst bespreekt drie theatrale strategieën uit de
nieuw-realistische theaterpoëtica van het IIPM. Ook als
ze slechts ingezet worden in een aantal projecten, leiden
deze strategieën naar filosofische en politieke motieven
die we terugvinden in de meeste andere projecten van
Rau. In de performatieve strategieën die hij gebruikt om
de wereld te bevragen, wordt immers ook zijn opvatting
over de plek van theater in die wereld duidelijk.
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“ Theater als arena waar
onverenigbare politieke, ideologische
en ethische posities samenkomen
zonder tot consensus gebracht
te worden.		
”

Re-enactment
In Die letzten Tage der Ceausescus (2009/10), het eerste
project van het IIPM, vinden we een eerste strategie. Voor
dit project engageerde Rau een groep Roemeense acteurs
om op basis van een uitgebreid historisch vooronderzoek de gewelddadige Roemeense revolutie van 1989 te
reconstrueren. De voorstelling (die ook verwerkt werd
tot een documentairefilm) culmineerde in een re-enactment van het militaire proces dat leidde tot de executie
van het despotenkoppel Nicolae en Elena Ceausescu.
Rau, een van de eerste experimentele theatermakers die
re-enactment als strategie inzette, baseerde zich voor de
reconstructie op de bekende televisie-uitzending van het
proces. Meticuleus zette het IIPM het gebeuren frame per
frame om in een theaterscript.
Rau stootte al snel tegen de grenzen van de historische beeldbron aan; letterlijk, want het perspectief van
de camera liet slechts een deel van de rechtszaal zien.
Hij probeerde de scheiding tussen de geregistreerde en
de niet-geregistreerde werkelijkheid onder meer op te
heffen door gesprekken met enkele prominente aanwezigen, onder wie de generaal die Ceausescu verraadde
en een van de soldaten die deelnam aan de executie.
Op het theater was de ruimte wel integraal te zien.
Het historische beeld werd geamendeerd met een
toegevoegd stukje historische realiteit.
Theater mag dan al vluchtig zijn, het slaagt er in een
realiteit op te roepen die voorheen buiten het frame
van de geschiedenis viel. Maar betekent dit dat Rau
gelooft dat je op scène de historische realiteit exact
kunt reconstrueren? En gelooft hij hoegenaamd in het
bestaan van een ware weergave van het verleden, in
de lijn van het 19de-eeuwse historicisme? Rau keert zich
naar eigen zeggen tegen de postmoderne opvatting dat
geschiedenis slechts een collectie verhalen is, literaire
constructen die eerder naar elkaar dan naar een referent
in de werkelijkheid verwijzen.3
Niettemin is hij zich er goed van bewust dat historische feiten en historische waarheid niet samenvallen.
Authenticiteit of de reconstructie van het verleden ‘zoals
het echt gebeurd is’, is daarom niet het einddoel van
Rau’s re-enactment. Hij wil vooral tonen dat de historische realiteit blijft gebeuren. Daar ligt de uitdaging van
zijn reconstructie van de Roemeense revolutie: hij toont
een feitelijke realiteit die zich niet laat opsluiten in het
verleden, maar het heden blijft affecteren.
Milo Rau stelt daarom expliciet dat het historische reële zich onthult als het lacaniaanse reële:
het is een ‘choquerend en afstandelijk daar-zijn’ dat
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‘afschrikwekkend’ weigert dood te gaan en ‘de slaap
van de geschiedenis verstoort’.4 In Die letzten Tage
bijvoorbeeld confronteert de re-enactment de hedendaagse toeschouwer met de nooit gerealiseerde beloftes
van de Roemeense revolutie. Het zijn beloftes die het
heden blijven ondervragen. In Hate Radio (2011), een
andere voorstelling waarin met re-enactment werd
geëxperimenteerd, reconstrueerde het IIPM een pijnlijk
luchtige radioshow van de Rwandese Radio Télévision
Libre des Milles Collines. Daarin worden popsongs
afgewisseld met oproepen tot genocide. De (deels gefictionaliseerde) reconstructie toont de extreme uitwassen
van de banalisering van racisme, waarbij de genocide in
Rwanda zich opdringt als een mogelijke voorafspiegeling
van Europa’s toekomst.
Hoe beïnvloeden historische feiten het heden? Hoe produceren ze een eigen realiteit? Maar ook, hoe worden historische feiten getransformeerd door herinneringsmachines
van het culturele geheugen? In zowat elk project gaat Rau
op zoek naar die weerbarstige feitelijkheid. Zelfs wanneer
hij teruggrijpt naar historische gebeurtenissen die in grote
lijnen gekend zijn, onderzoekt hij waarom ze geen settled
history zijn. Ze zijn tegelijk historisch én hedendaags, ze
behoren tot het verleden maar zijn ook actueel. Rau is
dan ook eerder geïnteresseerd in het culturele geheugen
dan in de geschiedenis: de waarde van retrospectie via
re-enactment ligt niet in de reconstructie van de originele
gebeurtenis maar in onderzoek naar, reflectie over en zelfs
de productie van culturele herinnering.
In Wass ist Unst?, het in 2009 gepubliceerde manifest
dat nog steeds prominent zichtbaar is op de website
van het IIPM, staat het als volgt geformuleerd: de inzet
van het IIPM is ‘een volledig letterlijke herhaling van het
heden doorheen het verleden voor de toekomst’. Milo
Rau wil rugwaarts de toekomst in: het heden begrijpt
zichzelf doorheen de herhaling van het verleden. Daarin
ligt ook de bijzondere temporaliteit van Rau’s aanpak:
niet het verleden maar de impact op het heden is van
belang. Terwijl historiografie een cesuur aanbrengt
tussen heden en verleden, wil hij die cesuur doen
vervagen, om zo de cesuren bloot te leggen die de
geschiedenis in het heden blijft produceren.

“ Rau keert zich naar eigen zeggen
tegen de postmoderne opvatting
dat geschiedenis slechts een
collectie verhalen is.		
”

van wie een deel ook optrad in de oorspronkelijke
rechtszaken – worden uitgenodigd om binnen de
tijd-ruimtelijke bakens van het theatrale proces hun
pleidooien (opnieuw) te voeren. Aan het slot van de drie
dagen durende quasi-juridische performance moet een
volksjury van Moskovieten oordelen of de curatoren en
kunstenaars zich schuldig hebben gemaakt aan antireligieuze en anti-Russische daden. Impliciet oordelen ze
daarmee ook over het autoritaire regime van Poetin zelf.
Eerder dan een concrete historische gebeurtenis kopieert Rau hier een institutioneel raamwerk: de rechtszaak,
waarvan het script beschreven staat in het Russische
rechtsboek (al wordt het in het huidige Rusland slechts
zelden correct toegepast). Terwijl de oorspronkelijke
processen showvertoningen waren – theater waarvan
de weinig democratische uitkomst vooraf vastlag –
hadden ze toch reële consequenties (gevangenisstraffen,
dwangarbeid). Het IIPM-project heeft daarentegen geen
juridisch mandaat, maar toch staat er iets op het spel:
hoewel uitgesproken binnen de context van een theaterproject zijn de woorden van de protagonisten echt.
Het debat wordt onversneden gevoerd en de

Het getheatraliseerde proces
Dat brengt ons, na de re-enactment, bij een tweede
verdubbelingsstrategie in de realistische esthetica van
Milo Rau: het getheatraliseerde proces, waarvan zijn
Die Moskauer Prozesse (2012-2013) in België allicht het
bekendste voorbeeld is.5 Daarin keert het IIPM terug naar
een aantal Russische processen die tussen 2002 en 2012
gevoerd werden tegen kunstenaars en curatoren. Ook
hier is het heden de horizon: de censuur en vervolging
van kunstenaars onder Vladimir Poetins regime, waarvan
het proces tegen de leden van Pussy Riot allicht het
meest gemediatiseerde (maar zeker niet het enige) was.
Eerder dan een re-enactment van de oorspronkelijke
rechtszaken organiseert Rau een nieuw proces in het
Sakharov-centrum in Moskou. De ideologische tegenstanders – geen acteurs maar curatoren, kunstenaars,
juristen, religieuze opiniemakers en ultranationalisten,
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(B)

(C)

progressieve verdedigers van de kunst komen, net als de
reactionaire ultranationalisten, uitgebreid aan het woord.
Hun geloofwaardigheid wordt zo op het spel gezet.
Tegelijk accentueert de theatrale context hoezeer hun
discours afhankelijk is van retoriek en theatraal effect.
Milo Rau staat bekend als een regisseur die de touwtjes
strak in de hand houdt. De getheatraliseerde processen
vormen daar een uitzondering op. De institutionele
dubbel biedt immers wel een algemeen protocol maar
geen gedetailleerd scenario, dat vastlegt hoe het getheatraliseerde proces moet verlopen. De inhoud (de individuele pleidooien, de ondervragingen) en de uitkomst (het
oordeel van de jury) staan niet vooraf vast. Die georganiseerde onvoorspelbaarheid wordt tijdens Die Moskauer
Prozesse trouwens extra in de verf gezet wanneer het
Russische staatsapparaat het theater binnenvalt: er is
bijvoorbeeld het moment waarop de immigratiedienst
het proces verstoort om Rau’s visum te controleren.
Theater moet een ruimte zijn voor een reëel, niet-gespeeld debat. Het IIPM laat de politiek-ideologische strijd
in al zijn weerbarstigheid toe. Bovenal van belang is dat
het publiek geïmpliceerd wordt in de politieke twist. De
strategie van het getheatraliseerde proces brengt ons
op het spoor van een ander motief dat doorheen het
oeuvre van Rau terugkomt: theater als arena waar onverenigbare politieke, ideologische en ethische posities
samenkomen zonder tot consensus gebracht te worden.
Het is een plek waar ruimte is voor wat politicologe
Chantal Mouffe ‘agonistisch pluralisme’ noemt. De
toeschouwer is geen passieve kijker meer, maar wordt
geïnterpelleerd als een actieve getuige van een geschil
tussen onverenigbare perspectieven op de werkelijkheid.
Het theatrale kader ontheft hem niet van de reële verantwoordelijkheid om actief te oordelen.

REALISTISCHE RITUELEN

Allegorische verdubbeling
In recenter theaterwerk, zoals de Europatrilogie (The
Civil Wars (2014), The Dark Ages (2015) en Empire, dat in
september 2016 in première gaat) en Five Easy Pieces,
werkt Rau onder andere met realtime herhaling, via
videobeeld, van de actie op scène. Acteurs spelen lange
episoden frontaal in de camera terwijl hun afbeelding
synchroon op het achterplan geprojecteerd wordt. We
zullen het hier niet hebben over wat dat kan zeggen over
Rau’s acteeropvatting, over liveness op theater of over
gemedieerde intimiteit. De focus ligt hier op het feit
dat dit procedé de acteurs en de persoonlijke verhalen
die ze vertellen, doet verworden tot een beeld – letterlijk en figuurlijk. Het zijn beelden die voor iets anders
gaan staan: de intieme scènes of biografische anekdotes worden symptomen die toelaten de historische
spanningsvelden van deze tijd te diagnosticeren.
In Five Easy Pieces, dat in mei in première ging
tijdens het Kunstenfestivaldesarts, spelen zeven
kinderen, gedirigeerd door een volwassen acteur (Peter
Seynaeve), episodes uit het leven van en het onderzoek
naar kindermoordenaar Marc Dutroux na. In Rau’s voorstelling is Dutroux een sleutelfiguur uit de Belgische
naoorlogse geschiedenis: zijn ‘zaak’ is verworden tot
een van de centrale pijlers in de collectieve mythologie
die de Belgische identiteit definieert. Eerder dan een
concrete reeks feiten die zich laat navertellen en -spelen,
is de zaak-Dutroux de via regis naar ’s lands collectieve
onbewuste. De weg die leidt naar het teloorgegane
vertrouwen in de instellingen die recht van onrecht
moeten onderscheiden, en zowel de individuele als
maatschappelijke integriteit moeten beschermen.
Vertrekpunt voor Rau was een stelling van enkele van
de acteurs tijdens het creatieproces van The Civil Wars:
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dat ze zich voor het laatst Belg voelden tijdens de Witte
Mars in 1996. 300.000 ‘Belgen’ tekenden toen protest
aan tegen de werking van politiek en justitie; 300.000
mensen verenigd in verlies, wantrouwen en onmacht,
maar ook in impliciete schuld en niet-opgenomen
verantwoordelijkheid. Paradoxaal genoeg is Dutroux
een trauma dat ons verenigt.
Specialist van het culturele geheugen Jan Assmann
benadrukt het belang van wat hij ‘geheugenfiguren’
noemt: ‘cultureel gevormde, maatschappelijk bindende
geheugenbeelden’ die meestal verwijzen naar significante gebeurtenissen uit de geschiedenis van de
natie. Gebeurtenissen die herinnerd worden in feesten,
vieringen of historische beelden, kortom in terugkerende
(her)opvoeringen van allerlei aard. Tegenover dit performante, ‘gezonde’ culturele geheugen plaatst Rau Dutroux
als negatieve geheugenfiguur. De heropvoering van
episodes uit zijn leven, vervormd tot theaterpersonages
door kinderen, is als het ware de rituele herhaling die de
culturele herinnering eraan in stand houdt.
Het is een strategie die we meermaals bij Rau vinden:
het persoonlijke verhaal wordt een allegorie die verwijst
naar een historisch probleemveld dat het persoonlijke
overstijgt maar ook bepaalt. In Five Easy Pieces wordt
het naspelen van de ‘zaak-Dutroux’ verbonden met
analoge maar andersoortige momenten waarop de
onschuld (of misschien preciezer: het heldere onderscheid tussen schuld en onschuld) verloren gaat. In de
gekozen vorm wordt een analoge ‘val uit de onschuld’
gezocht door jonge kinderen (tussen 8 en 13 jaar) het
horrorverhaal te laten nabootsen, door hen te verhoren
op scène of (bijna letterlijk) bloot te stellen aan de blik
van het publiek.
In een gesprek met dramaturg Stefan Blaske stelt
Rau expliciet wat hij met zijn voorstelling wil oproepen:
dat kindertheater een eenzijdig en voyeuristisch machtsspel is dat kinderen moeten ondergaan. Het ‘kinderspel’
reflecteert met andere woorden ook over de geschiedenis van het medium theater en de morele grenzen van
wat al dan niet getoond kan worden op scène, en door
wie. Of zoals Rau het zelf zegt, het wordt een ‘metastudie
over performancekunst en haar praktijk van verandering,
onderwerping en rebellie’.
Minstens even belangrijk in de context van deze tekst
is een andere verdubbeling. De geheugenfiguur Dutroux
wordt van bij de aanvang van het stuk verbonden met
een onzichtbaarder maar niet minder ingrijpend cultureel
‘trauma’: de nasleep van de Congolese onafhankelijkheid en de moord op Patrice Lumumba in opdracht van
onder meer de Belgische staat.
De persoonlijke biografie gebruiken als geleider naar
een breder politiek of historisch kader is een veelgebruikte strategie in literair, cinematografisch of theatraal
documentair werk. Rau doet het echter op een specifieke
manier: hij produceert meerduidige figuren. In Five Easy
Pieces onthullen de kinderen iets over hun persoonlijke
geschiedenis, maar ze roepen tegelijk Dutroux en de
postkoloniale erfenis op als afgrondelijke geheugenfiguren van de Belgische identiteit. In The Civil Wars
bijvoorbeeld evoceren de persoonlijke getuigenissen van
de acteurs over hun complexe relatie met hun vaders
een beeld voor de huidige staat van Europa, dat volgens
Rau verweesd en richtingloos is zonder vaderfiguren.
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De voorstellingen keren steevast terug naar de desoriëntatie van het West-Europese maatschappelijke en intellectuele bestel in een posthistorische tijd. Paradoxaal
genoeg, zo lijkt Rau steeds opnieuw te stellen, is het
net dat trauma dat ons als gemeenschap verbindt.
Tot slot
In de laatste decennia kwam de realistische reproductie van de realiteit steeds meer onder druk te staan.
Documentair realisme zou ontoereikend zijn om een
complexe, chaotische en van uiteenlopende dynamieken
doortrokken werkelijkheid te vatten. De realistische strategieën die we hier besproken – re-enactment, het getheatraliseerde proces, de allegorische verdubbeling – laten
Rau net toe op heldere en ondubbelzinnige wijze de
onthutsende ambiguïteit van mens en maatschappij
te belichten. Realisme reduceert de complexiteit niet.
Op scène is de werkelijkheid tegelijk nu en toen, tegelijk
theatraal en echt, tegelijk concreet en allegorisch.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Die letzten Tage der Ceausescus
© Karl-Bernd Karwasz
Maquette Die letzten Tage
der Ceausescus © Rolf Bossart
Five Easy Pieces © Phile Deprez
Hate Radio © IIPM
The Moscou Trials © Maxim Lee
Zie bijvoorbeeld: Irmer, Thomas.
‘A Search for New Realities.
Documentary Theatre in Germany’.
In TDR 50.3, MIT Press, Cambridge,
MA, 2006, p. 16-28. En: Martin,
Carol, Theatre of the Real, Palgrave
Macmillan, Basingstoke, 2013.
In die mate zelf dat Carol Martin het
algemenere ‘theater van het reële’
als term geïntroduceerd heeft.
Zie voor Rau’s kritiek op het
postmoderne denken zijn essaybundel
Althussers Hände. Essays und
Kommentare (Verbrecher Verlag,
Berlijn, 2015) en meerdere interviews
in Rolf Bossart (ed.), Die Enthülling
des Realen. Milo Rau und das Internal
Institute of Political Murder, Theater
der Zeit, Berlijn, 2013.
Ibid, p. 240.
Andere voorbeelden zijn Die Zürcher
Processe (2013) en Das Kongo Tribunal
(2015-2016, première documentairefilm
voorzien voor 2017).

Frederik Le Roy  is doctor-assistent aan de vakgroep
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‘Ik zie de politiek
niet als een vijand’

september 2016

Willy Thomas sloopt in Mechelen de muren tussen theater en samenleving

(↑) Santa María de la Rábida is een Franciscaans
klooster waar Christopher Columbus in 1491-1492
verbleef terwijl hij wachtte op financiële steun van
de Katholieke Monarchen Ferdinand en Isabella
voor zijn reis naar de Nieuwe Wereld. In de
Banderas-kamer staan vandaag vlaggen van alle
Latijns-Amerikaanse naties, steeds vergezeld van
een kistje met aarde van het land in kwestie.

Theatermaker Willy Thomas, eerder
werkzaam bij de KVS, werd onlangs
artistiek directeur van ’t Arsenaal
in Mechelen. Met het vernieuwde
ARSENAAL/LAZARUS heeft hij ambitieuze
plannen voor de stad. Daarvoor roept hij
de hulp in van de politiek en, belangrijker
nog, de bewoners. ‘Dit project zal alleen
bestaan dankzij de Mechelaars.’
door
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Pascal Gielen

ETC

In de jaren 1990 wilde de
Brusselse Beursschouwburg
meer betrokken zijn bij de
stad. Met het gezelschap
Dito’Dito was jij daar toen
al mee bezig. Jullie engagement voor ‘maatschappelijk
bewogen projecten’ was
in die tijd ongezien in de
Vlaamse theaterwereld
en werd niet altijd serieus
genomen. Twintig jaar later is
er veel veranderd, en bovendien is Brussel Mechelen niet.
Hoe zie jij die positie van de
theatermaker of de kunstenaar in de samenleving van
vandaag in vergelijking met
twintig jaar geleden?

W.T. Je verwijst naar de spanning
tussen l’art pour l’art en de geëngageerde kunst. Eigenlijk zijn dat twee
pingpongspelers in hetzelfde spel.
Zelf heb ik die discussie altijd problematisch gevonden. Een kunstenaar
moet altijd zijn autonomie bewaren
in functie van wat hij voor ogen
heeft. Hoe sterk zijn project gelinkt
is aan een concrete en herkenbare
maatschappelijke context, is iets wat
hij zelf moet bepalen. Het soort maatschappelijk betrokken werk dat sinds
de jaren 1990 aan de gang is, is nu
wel decretaal verankerd. Het beleid
heeft bepaalde thema’s als belangrijk
erkend en er ruimte aan geboden.
De spanning is vooral een interne
strijd van het kunstenveld geworden,
die af en toe gerecupereerd wordt
door de politiek. Maar ik vind ze
relatief oninteressant. Mijn keuze is
in ieder geval om in Mechelen vooral
in relatie met de stad te treden. Dat
brengt mijn positie als autonome, kritische kunstenaar niet in het gedrang,
integendeel. Voor mij zit in het relationele evengoed een kritiek vervat.
De vraag wat het betekent om als
gezelschap theater te maken in
Brussel, en wat het inhoudt als je
alleen maar voor Vlamingen speelt,
heeft de identiteit van Dito’Dito altijd
mee bepaald. Als je 35 jaar terug kunt
kijken, merk je dat er wel degelijk een
verband is tussen bepaalde dingen
die je hebt gedaan en een aantal
veranderingen die hebben plaatsgevonden. In Brussel heeft de culturele
wereld vooral het voortouw genomen
in de Frans-Nederlandse detente en

“ We willen iedere
Mechelaar een
vierkante meter
grond aanreiken.
Elke vierkante meter
is natuurlijk ook
een stuk verantwoor
delijkheid.
”

het op de kaart zetten van stedelijkheid en diversiteit als belangrijke
thema’s binnen de kunsten.
Voor de nieuwe generatie theatermakers lijken vele dingen vanzelfsprekend, maar dat waren ze dertig
jaar geleden zeker niet. Rudi Bekaerts
Ja ja maar nee nee (1997) was een
succesvolle voorstelling die Dito’Dito
samen met het Franstalige gezelschap Transquinquennal maakte en
die we in het Théâtre National hebben
opgevoerd. Toen wij daar speelden,
hebben mensen hun abonnement
opgezegd omdat er Vlamingen in te
gast waren. Vandaag krijgen KVS en
Théâtre National prijzen voor zulke
samenwerkingen. Een stadstheater
dat vandaag de connectie met zijn
lokale omgeving niet expliciet maakt,
kapt de bomen op zijn eigen eiland.
De kunstensector moet voor de politiek een kritische bondgenoot zijn.
Dat is voor beide partijen gezond.
Je kunt het met beleidsnormen
eens zijn of niet, maar ik zie ze niet
noodzakelijk als een vijand, eerder als
een wezenlijk element in de wereld
waarin ik functioneer. Waarom zou ik
daar geen constructieve relatie mee
aangaan? Daarom heb ik in Mechelen
een stadsproject geïntroduceerd dat
vijf jaar zal duren, omdat ik denk dat
je die tijd nodig hebt om bepaalde
vragen te beantwoorden.
ETC

Bedoel je De grond der
dingen?

W.T. Ja, dat is een project dat ik wil
linken aan alle sociale en culturele
partners in Mechelen, een project dat
enkel en alleen zal bestaan dankzij de
betrokkenheid van de bewoners. In
mijn zoektocht naar een manier om in
Mechelen met stedelijkheid en diversiteit om te gaan, wilde ik geen lappendeken aan projecten initiëren. Ik zocht
naar een allesomvattend plan dat in
de diepte uitgewerkt kon worden.
ETC

Hoe verhoudt dat project zich
tot de stad Mechelen?

W.T. In Mechelen is er een transversaal diversiteitsbeleid, wat ik op
zich een goede zaak vind. Ik speel
erop in maar ga het ook bevragen,
omdat het evengoed een manier kan
zijn om alles gewoon onder de mat
te vegen. Ik weet nog niet hoe het

‘IK ZIE DE POLITIEK NIET ALS EEN VIJAND’

er in Mechelen precies aan toegaat,
maar dat is een van de dingen die
ik wil onderzoeken, door met De
grond der dingen bijvoorbeeld in
te zetten op het woord “wij”. Wat
betekent dat precies? Wie wordt inof uitgesloten? Voor mij is dat een
positief kritisch bondgenootschap
ten aanzien van de werking van een
beleidskeuze. Dat willen we tonen
door bewoners en hun verhalen op
de scène uit te nodigen. In de meest
persoonlijke verhalen zit altijd een
universele herkenbaarheid.
Tegelijkertijd gaan we proberen de
mensen hun stad te leren kennen.
We moeten taboes bespreekbaar
maken. Om de boog gespannen te
houden over een periode van vijf jaar,
bouwen we op in leeftijdscategorieën. We beginnen van nul tot zeven
jaar en zullen zwangere vrouwen
uitnodigen, en peuters en kleuters
vergezeld of “gerepresenteerd”
door hun ouders. Twee keer per jaar
brengen we een nieuwe leeftijdscategorie binnen, tot over vijf jaar
eindelijk de tachtigplussers komen.
We zijn nu aan het verfijnen hoe we
dat concreet moeten aanpakken.
We willen proberen om telkens
minimaal dertig mensen op de scène
samen te brengen, volgens verschillende representatieparameters.
Dat is een ambitieus plan en daarom
hebben we alle partners in Mechelen
nodig. Het doel is een dynamiek
op gang te brengen die in een stad
echt iets kan betekenen. Dit moet
over de tongen gaan.
ETC

Toch was er nog behoefte
aan één aanvullend plan dat
zich volledig aan de zijlijn
van het huis zal afspelen:
in de scholen.
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W.T. Ik ben van mening dat je als
culturele sector dweilt met de kraan
open als het gaat over diversiteit
en multiculturaliteit. De school
is op dit moment de enige plek
waar de samenleving nog feitelijk
interageert, door de diverse samenstelling van de klassen. Daarom
hebben we een voorstel aan
Mechelse scholen gedaan: we gaan
artiesten zoeken die samen met de
leraren en de scholen een pilootproject zullen uitwerken. Tijdens
het schooljaar zal twee lesuren per
week expliciet ingegaan worden
op de diversiteit die al in een klas
aanwezig is. Zo kunnen we samen
met de leerlingen tot een ontdekking van de democratische waarden
komen. Als we dat cement daar niet
leggen, bouwen we op zand.
ETC

Naast het laten vertellen
van de meest uiteenlopende
verhalen die in de stad
aanwezig zijn, stel je met
De grond der dingen ook
nog een ander plan voor, een
dat letterlijk over grond gaat.

W.T. Daarmee komen we op het
volgende punt, de tweede fase, die
pas in 2018 zal starten. Daarbij zullen
we vertrekken vanuit de spanning
tussen “die van hier” en “die niet
van hier”, die historisch gegroeid is
uit de privatisering van de grond
en de ongelijkheid die daardoor
is ontstaan. Daarom willen we
iedereen een vierkante meter grond
aanreiken. Elke vierkante meter staat
natuurlijk ook voor een stuk verantwoordelijkheid. Als je hem inzet voor
de gemeenschap, zullen wij er alles
aan doen om dat project te verwezenlijken. De stad beloofde een
aanzienlijk aantal vierkante meters
ter beschikking te stellen. Het mag
niet louter een virtueel spel zijn.
Potentieel gaat het dus over 90.000
vierkante meter die de Mechelaars
in eigen beheer kunnen “herverbeelden”. Wij zorgen in een eerste
fase voor het verzamelen en
ontsluiten van ideeën. Mensen
zonder concrete ideeën kunnen
hun vierkante meter schenken en
betrokken partner worden van een
ander idee. In een tweede fase
kunnen we als mediator met het
stadsbestuur onderhandelen over
praktische voorstellen, zoals een
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“ De kunstensector
moet voor de politiek
een kritische bond
genoot zijn. Dat
is voor beide
partijen gezond.
”

fietspad of een volkstuin. En we
willen in 2020 bepaalde voorstellen
realiseren en openstellen voor
het publiek.
We hebben al zo’n 20.000 vierkante
meter tot onze beschikking en het zou
geweldig zijn als we straks 20.000
Mechelaars bij het project betrokken
hebben. In ieder geval willen we elk
voorstel ernstig nemen en behandelen. We zullen dus een orgaan
moeten ontwikkelen voor democratische keuzevorming. Samen met
de studenten van de Thomas Morehogeschool willen we nadenken
over een alternatief democratisch
systeem. Centraal staat de vraag hoe
je bepaalde keuzes kunt maken uit de
voorstellen zonder de gelijkwaardigheid geweld aan te doen. Het project
wil mensen de mogelijkheid bieden
om verantwoordelijkheid te nemen
in een samenleving. Met De grond
der dingen wil ik kortom onderzoeken
hoe een theaterhuis de stad echt kan
omarmen en hoe het de forumfunctie
van het theater kan verbreden. Een
theaterhuis wiens hele werking in
symbiose is met de lokale context,
dat is de droom.
In Mechelen zou dat mogelijk
moeten zijn: het is een overzichtelijke en bevattelijke stad. Dit project
zal geslaagd zijn als de mensen
elkaar beter leren kennen en dat
ook als een prettige en noodzakelijke
kwestie kunnen zien. De grond
der dingen gaat over de basis.
ETC

Zullen diversiteit en dat
democratische principe
zich ook binnen de werking
van ARSENAAL/LAZARUS
vertalen?

W.T. Ja, dat vind ik belangrijk.
We streven naar een zo horizontaal
mogelijke werking, in teamverband.
De band tussen het werk en de vrucht
van de arbeid wordt zo persoonlijker. Daarnaast wordt het huis
inhoudelijk steviger omkaderd. De
Duits-Palestijnse actrice, theaterwetenschapster en filosofe Sarah Eisa
neemt de dramaturgie voor sommige
stukken en het verhalengedeelte
van De grond der dingen voor haar
rekening. Carolina Maciel de França
was al werkzaam in ’t Arsenaal voor
praktische zaken, ook zij wordt een
inhoudelijke sterkhouder van het
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huis. Net als Sarah is ze zeer goed
op de hoogte van alles wat er met
diversiteit en interculturaliteit gebeurt
in België en Nederland. LAZARUS
brengt dan weer heel wat competentie binnen, en hun collectieve
werking is een prikkelende stimulans
voor de interne keuken. Met één
grote en één kleinere productie per
jaar wordt het gezelschap de ruggengraat van de podiumwerking.
ETC

De grond der dingen wijkt
nogal af van waar theatergezelschappen vandaag mee
bezig zijn, zoals tg STAN of
LAZARUS. Om eerlijk te zijn
zie ik daar in jullie dossier
nog weinig verband mee,
terwijl ze toch alle twee
een platform krijgen in
ARSENAAL/LAZARUS.

W.T. De grond der dingen is inderdaad een persoonlijke ontwikkeling
van het werk dat begon bij Dito’Dito
en werd voortgezet bij de KVS. Die
werking was explicieter dan die van
de gezelschappen die je noemt, maar
toch denk ik dat de geest van “het
collectief” geheel in de lijn ligt van
een project als De grond der dingen.
Maatschappelijke betrokkenheid
kan impliciet of expliciet, de pingpong maakt het spel compleet.
Collectieven worden door sommigen
nu afgedaan als verouderd. Dat is
een grote vergissing. Individuen
die in overleg tot een verhaal
komen, zijn veel lastigere klanten
voor een neoliberale werkelijkheid.
Waarschijnlijk betalen ze daar
vandaag de prijs voor. tg STAN,
de Roovers, Tristero en in
Nederland o.a. Dood Paard en
Maatschappij Discordia: ze scoorden
allemaal slecht bij de recente
subsidiebeoordeling.
De eerste voorstelling die we hier
zullen maken, is met Jaak Van

“ Een stadstheater
dat vandaag de
connectie met zijn
lokale omgeving
niet expliciet maakt,
kapt de bomen op
zijn eigen eiland.
”

(A)

Assche en Zouzou Ben Chikha als
spelers, Ruud Gielens gaat regisseren en Pieter De Buysser schrijft
de tekst. Dat is een combinatie die
ik amper zie. Je brengt zo werelden
samen! Maar niet iedereen moet
hetzelfde doen; het hoeven geen
doorslagjes van de visienota
Kunsten te zijn. Het zou verkeerd zijn
als het beleid daarin zou verstarren.
De geest van een visienota moet
zichtbaar en tastbaar zijn in het
grotere geheel, maar niet in elk
onderdeel op zich.
We hebben samen met LAZARUS
het dossier gemaakt. De gesprekken
die we over De grond der dingen of
andere projecten hebben, zijn voor
mij heel verrijkend. Omgekeerd komt
ook LAZARUS in een nieuw discours
terecht. Hun betrokkenheid bij
projecten als De grond der dingen
zal groeien, maar voor mij moet
dat organisch gebeuren. Ik ben
ervan overtuigd dat dit na een tijd
één verhaal wordt.
ETC

Hoewel je bij wijze van spreken
de volledige stad in huis wil
krijgen, streef je ook heel
erg naar artistieke kwaliteit.
Die wordt vandaag vaak met
kwantitatieve standaarden
gemeten: het aantal speelmomenten en de publieksopkomst. Jullie stellen hier een

interessant en ook subjectief
kwaliteitscriterium tegenover:
‘indringendheid’. Wat bedoelen
jullie daar precies mee?
W.T. Indringendheid is een beleving die je meeneemt en waar je
maanden en jaren later nog mee
bezig bent of op terug kunt komen.
We willen theater proberen te
maken waarin de toeschouwer niet
alleen een consument is maar voor
een stuk zelf een rol speelt. Naast
LAZARUS en De grond der dingen
gaan we een structurele verbintenis
aan met De Orde van de Dag uit
Nederland, nieuwkomer Kloppend
Hert en het los-vaste collectief
Lucinda Ra. En met H30 zetten we
de schouders onder een plan voor
de ontwikkeling van jong, lokaal
talent. Kunst is de vijfde pijler van
de samenleving; we hebben een
belangrijke rol te spelen. Zoals
religie die ook speelt, of de politiek
of de pers. Wij hebben de actieve
functie om over de ontwikkeling van
de samenleving te reflecteren.
ETC

Nog een laatste vraag: zie je
dit project ook ooit in Brussel
of een andere stad ontstaan?

W.T. Het is sowieso een project op
maat van de nieuwe context. Brussel
heeft een complexe beleidsstructuur.
Je raakt daar niet zomaar doorheen.

‘IK ZIE DE POLITIEK NIET ALS EEN VIJAND’

Zolang er geen bestuurlijke vereenvoudiging komt, is alles wat je daar
doet min of meer parels voor de
zwijnen. Er worden wel belangrijke
stappen gezet in de culturele sector,
ik denk bijvoorbeeld aan het cultureel
akkoord waar we al zovele decennia
naar verlangden. Maar in Brussel
werkt de bestuurlijke complexiteit op
den duur verstikkend. Dat lijkt me hier
anders omdat het gewoon eenvoudiger is, kleiner ook. Voor die 20.000
vierkante meter hebben we bijvoorbeeld wel moeten overleggen, maar
eigenlijk ging dat heel vlot. Dat kan
ik me in Brussel moeilijk voorstellen.
Natuurlijk is het hier evengoed
complex. Alle steden zijn op dit
moment doordrongen van de stedelijke complexiteit en van superdiversiteit. Ik vind het spannend maar ook
interessant om een intense band met
het stadsbestuur op te bouwen die
vertrekt vanuit een artistieke insteek. In
die zin zou Mechelen een pilootproject
kunnen zijn dat op termijn in andere
steden kan worden uitgeprobeerd.

Lees de uitgebreide versie van dit
interview op www.e-tcetera.be

(↑)
(A)

© andalucia.com
© Guy Kokken

Pascal Gielen   is als hoogleraar
verbonden aan het Antwerp
Research Institute for the Arts
(ARIA). Als cultuursocioloog doet
hij onderzoek naar cultuurpolitiek
en de institutionele context van
de kunsten. Gielen is ook hoofd
redacteur van de internationale
boekenreeks Arts in Society.
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De bravoure voorbij

september 2016

Over de kwetsbare dansportretten van Jan Martens

(A)

Het gaat choreograaf Jan Martens (32)
voor de wind. Met zijn productiehuis
GRIP is hij een van de weinige instromers
bij de recente structurele subsidieronde.
Hij is dit seizoen creative associate in
deSingel en toert met het ambitieuze
The Common People door binnen- en
buitenland. Hoewel zijn performances
DE BRAVOURE VOORBIJ

vormelijk sterk uiteenlopen, hebben
ze al zeker één ding gemeen: via intieme
gestes en ontmoetingen de relatie
tussen performer en publiek hertekenen.

door

Fransien van der Putt
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Jan Martens (Beveren, 1984) beweegt als choreograaf
tussen dans en theater. Hij begon pas aan het eind
van zijn middelbareschooltijd met dansen, maar deed
wel al een tijd aan toneel. Tijdens zijn opleiding aan
de Dansacademie van Tilburg merkte hij al snel dat de
vormelijkheid van de Nederlandse dans hem tegenstond.
Dat verbeterde niet toen hij na zijn afstuderen als
professioneel danser vooral in Nederland aan de slag
ging. ‘Mainstream Nederlandse dans gaat vaak over het
etaleren van wat het lichaam kan. Ik kan daar niets mee
als toeschouwer. Er is zo weinig inhoud’, vertelde Martens
in een recent interview. De beslissing drong zich op:
hij zou als choreograaf zijn eigen voorstellingen maken.
Naast het werk van Jan Fabre en Anne Teresa De
Keersmaeker raakte Martens ook geïnspireerd door
Lotte van der Berg en Truus Bronkhorst. En meer algemeen had de Nederlandse mime een grote invloed, een
traditie die Martens niet kende in België. ‘Van de mime
leerde ik dat de kunstenaar en de mens mogen doorschemeren in het werk. Met beweging hoef je niet per
se virtuositeit op te zoeken, het is net interessant om te
werken met wat voorhanden is.’ De mimetraditie leerde
Martens ook het belang van tijd en verstilling en de
zoektocht naar een eigen werkmethode. Dat laatste had
choreograaf en mentor Marc Vanrunxt hem ook al aan
geraden toen Martens na Tilburg in Lier ging studeren.
‘Vanrunxt leerde me abstracter te werken. Hij liet me
inzien dat een minimalistische omgang met ruimte en
tijd een enorme emotionele impact kan hebben.’
Intense traagheid
Minimalisme bepaalt in grote mate de poëtica van Jan
Martens. Hij wil met een uitgepuurde aanpak van miseen-scène en choreografie een maximale emotionele
impact of dramatische lading opzoeken, die indruist tegen
de (met name in Nederland lang invloedrijke) NoordAmerikaanse traditie van de postmoderne dans. Het
contact tussen de dansers, en tussen dansers en publiek,
staat centraal in zijn werk. Martens gebruikt principes
als herhaling en vertraging niet om een formele abstractie
te bewerkstelligen, maar om bewegingen en gestes te
laden met gevoel, kritische reflecties en oordelen.
Dat sociale aspect, dat empathie en identificatie bij
de toeschouwer wil afdwingen, koppelt hij aan sobere,
eenvoudige bewegingsvoorstellen. Dat levert een heel
ander soort transparantie op dan het virtuoze minimalisme van bijvoorbeeld Anne Teresa De Keersmaeker
of Lucinda Childs. In die zin is Martens’ werk eerder
verwant aan dat van Jan Fabre. Met die laatste heeft hij
ook gemeen dat hij niet uit is op de ontwikkeling van een
eigen bewegingstaal. Totdat Martens met Renée Copraij
als dramaturge het succesvolle The Dog Days Are Over
(2014) maakte – het werd onder andere geselecteerd
voor Het Theaterfestival – riep zijn werk daarom vaak
weerstand op in de danswereld.
In Sweat Baby Sweat (2011) bijvoorbeeld ontleent
Martens zijn materiaal aan wat er zoal wordt beoefend
in fitnesszalen. Krachttraining, verwant aan vechtsporten
en yoga maar ook heel populair in het circus, vormt de
fysieke basis voor het stuk. De inzet van buikspieren
en biceps is nooit een doel op zich, maar een middel
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“ Zijn nieuwste voorstelling
The Common People valt nog
het best te omschrijven als
een serie van blind dates.

”

om dansers Kimmy Ligtvoet en Steven Michel uiterst
traag een ongebruikelijk intiem duet te laten uitvoeren.
Er ontstaat een bepaalde concentratie, die voorbij de
formidabele inspanning en de noodzakelijke beheersing
van de vorm inzoomt op de uitwisseling tussen de twee
dansers. Je zou het gebruik van yoga kunnen opvatten
als een vorm van appropriatie, maar Martens is geenszins uit op het becommentariëren van de hedendaagse
gezondheids- of lichaamscultuur. In plaats daarvan
gebruikt hij de door hem geassembleerde duo-yoga,
het samen balans zoeken in onmogelijke posities en
69-omhelzingen, om seksuele uitdaging te thematiseren.
De intense traagheid van Sweat Baby Sweat sensibiliseert en erotiseert, maar het gebruikelijke repertoire
aan betekenissen verbonden met fysieke exercities
in ondergoed voor een publiek, blijft buiten schot.
Of liever: het bestaat alleen in de perceptie van het
publiek. Martens vermijdt expliciete seksuele referenties in gebaren of blikken. De talloze aanrakingen van
huid op huid worden sec en haast technisch uitgevoerd. Ligtvoet en Michel doen geen enkele poging
om te acteren, maar ze houden evenmin de neutrale
gezichtsexpressie van de postmoderne danser aan.
De traagheid van de beweging stelt ook de afloop
van de handeling uit. De blik, de verwachtingen en de
verlangens van de toeschouwer worden zo de voorstelling binnengehaald. Op zich een gekende formule,
maar Martens benadert een onderwerp als erotiek en
seksueel verlangen met een opvallende zachtaardigheid. Hij deconstrueert het kijken, maar moraliseert
het niet door zijn publiek te confronteren met dingen
waar het niet naar wil kijken. De naaktheid is relatief,
de aanrakingen blijven betamelijk, er is hooguit (voor
wie dat wil) de suggestie van hete seks.
Als zijn werk effect sorteert, dan is dat onder andere
omdat het in de minimalisering een hyperbewustzijn
cultiveert tussen de performers onderling, en tussen
performer en publiek. De voorstelling zal diegene die
daarop uit is, doen nadenken over culturele codes,
rollenpatronen, lichamelijkheid en de representatie van
seksualiteit. Maar het ingewikkelde spel met perceptie
wordt toeschouwers niet door de strot geduwd.
Verboden verlangens
Seksualiteit thematiseren zonder obsceen of al te
expliciet te worden, doet Jan Martens bijna in iedere
voorstelling. De aanraking, in de dans vaak tot technisch
handmiddel gereduceerd, lijkt cruciaal omdat zijn werk
veeleer draait om de resonantie van de beweging in
het lichaam dan om de esthetiek ervan. Duetten zijn
daarom een vanzelfsprekend onderdeel van zijn oeuvre.
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Ze focussen op de uitwisseling tussen performers en de
manipulatie waarmee dat contact gepaard gaat. Duetten
maken performers ook samen sterk, niet alleen door de
mogelijkheid om zich terug te trekken in een twosome.
Ook de gezamenlijke exposure van performers wordt
door Martens veel ingezet. Daarbij speelt hij in op een
bepaalde naïviteit of onschuld. Duo’s werken ook met
het gevoel ‘samen de klus te klaren’, wat niet onhandig
is bij een beladen onderwerp als seksuele identiteit.
Bij CAMPO Gent maakte Martens bijvoorbeeld
samen met regisseur Peter Seynaeve het uiterst subtiele
en verstilde Victor (2013). Het stuk raakt op een kiese,
maar daarom niet minder provocerende manier aan
het maatschappelijk explosieve onderwerp van pedofilie.
Naast de veertienjarige Viktor Caudron wordt de anders
zo jongensachtige Steven Michel ineens een man. In
stilte rijgen de twee performers eenvoudige bewegingen en poses, kleine gestes en houdingen aan elkaar.
Het constante samen bewegen blaakt van wederzijds
vertrouwen en levert een open intimiteit op. Maar die
is bedrieglijk. Nergens wordt de verhouding tussen
de jongen en de man geëxpliciteerd. Victor houdt de
ambiguïteit welbewust open en verleidt tot doordenken.

(B)

DE BRAVOURE VOORBIJ

“ Martens is maar ten dele
geïnteresseerd in provocatie,
bravoure en bluf. In zijn werk
schemert ook altijd een koppige
zachtmoedigheid door.

”

Het duet gaat geenszins over misbruik, maar kaart
het lastige onderwerp van verboden verlangens aan.
En die gelden niet alleen voor de volwassen man, ze
kunnen ook de jongen treffen. Victor lijkt een poging
om de getroebleerde blik die in alles misbruik ziet, met
compassie en zorgvuldig kijken te overwinnen.
Zoeken naar waardigheid doet Martens overigens
niet alleen via het cliché van het liefdesduet, maar ook
met existentiële solo’s. In BIS, a solo for Truus Bronkhorst
(2012) danst de Nederlandse danseres Truus Bronkhorst
(66) op fabuleuze wijze de ellende van haar scheiding
van mime-acteur en theatermaker Marien Jongewaard
van zich af. In de afwijzing ligt voor een oudere vrouw
natuurlijk een scala aan hoogstpersoonlijke, maar tegelijk
universele gevoeligheden besloten. Het oude lichaam van
de danseres, de naar verluidt uitgerangeerde choreografe,
de verliezer in de liefde: Martens omhelst de underdog
positie van zijn protagoniste, om haar vervolgens keihard
te laten terugvechten.
Martens breekt hier met het fatalisme dat veel
Tanztheater kenmerkt. Bij hem geen dramatische
representatie van maatschappelijke superstructuren.
Hij zoomt in op individuele gevechten om waardigheid,
waarbij hij het optreden van zijn dansers zo stript dat
zij, als op een schilderij van Holbein, nakend voor ons
staan. Een enkele schreeuw, zoals Bronkhorst in BIS
zich laat ontvallen, wijst op een groot vertrouwen in
de louterende werking van de theatralisering van individueel verzet.
Dat verzet tekent Martens ook op andere vlakken aan.
In zijn recente solo Ode to the Attempt (2014) steekt hij
bijvoorbeeld de draak met het mysterie van de (dans)
kunstenaar. De solo lijkt een reactie op het wilde succes
dat hem ten deel viel met zijn eerste grotezaalproductie
The Dog Days Are Over. De voorstelling is kleinschalig
van opzet: licht, geluid, projectie en performance worden
allemaal door Martens zelf verzorgd. Het stuk heeft de
structuur van een onderzoek, de toon van een openbare
repetitie en de vaart van een nachtclubnummer. Met het
benoemen van wat voor hem als dansmaker belangrijk
is (heldere communicatie, verborgen boodschappen,
kitsch, provoceren en een blijvende indruk achterlaten)
toont hij zich van zijn punky kant, geheel in lijn met
Bronkhorst en Vanrunxt.
Martens plaatst met deze solo een kanttekenening
bij de wereld van productiedwang en succesformules.
Wat ertoe doet, zijn de persoonlijke drijfveren van een
kunstenaar én de manier waarop hij mogelijkheden en
condities naar zijn hand weet te zetten. Martens verklaart
zijn eigen rebellie uit het feit dat hij zo laat als professioneel danser begon en technisch nogal tekortschoot.
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Hij besloot al tijdens zijn studie dat zijn underdoglichaam
wel degelijk kon communiceren, en dat je niet per se
bepaalde danstechnieken hoeft te beheersen om een
bepaalde noodzakelijkheid te bewerkstelligen via het
lichaam op scène. Zijn keuze voor ‘atypische’ performers, die volgens de klassieke dansnormen afwijken
qua lichamelijkheid (de volslanke actrice Joke Emmers)
of leeftijd (Viktor Caudron, Truus Bronkhorst) past helemaal in die geest.
Narcisme
Martens lijkt echter maar ten dele geïnteresseerd in
provocatie, bravoure en bluf. In zijn werk schemert ook
altijd een koppige zachtmoedigheid door, alsof hij net
als in goede popmuziek voor algemene sentimenten
een heel specifieke formulering probeert te vinden.
The Common People (2016), dat in mei dit jaar in
Tanzhaus Düsseldorf in première ging en dit seizoen
door Vlaanderen toert, thematiseert ook die combinatie
van bravoure en kwetsbaarheid. Terwijl het succes van
The Dog Days Are Over, waarin acht dansers anderhalf
uur onophoudelijk springen, mede te verklaren valt
uit klassieke danswaarden als doorgecomponeerde
vorm, complexiteit en intense fysicaliteit, laat Martens
dit alles los in zijn nieuwste productie. Hij zet tientallen
ongeschoolde performers op het toneel en laat hen,
na slechts enkele uren van algemene instructie, twee
aan twee gescripte acties uitvoeren.
The Common People valt nog het best te omschrijven
als een serie van blind dates. Na een voorbereiding in

kleine groepen (onder andere via workshops in fysiek
bewustzijn), ontmoeten de performers hun partner
voor het eerst op het podium. De opdrachten die ze
meekrijgen, bestaan uit eenvoudige bewegingen die je
vrij makkelijk met elkaar kunt uitvoeren, maar die wel
enig zelfvertrouwen vergen en ook een bepaalde intimiteit verlangen. De instructies variëren van ‘raak de ander
op één punt en dan op een ander punt aan’ tot ‘ga voorzichtig bovenop iemand liggen’. De performers krijgen in
het script daarom ook grenzen opgelegd. Bij de opdracht
‘trek je kleren uit’ staat opgemerkt dat schoenen en
sokken op z’n minst uit moeten, maar dat onderbroeken
moeten aanblijven.
Het gaat Martens niet om het creëren van een freakshow, waarbij mensen uit hun dak gaan en zichzelf en
hun waardigheid verliezen. Hij wil juist dat mensen
heel bewust en vanuit vertrouwen kijken hoever ze met
de ander willen gaan. Martens lokt met de selectie van
koppels de performers weliswaar uit hun tent door groot
en klein, dik en dun, man en vrouw, hetero en homo te
combineren, maar houdt ook uitdrukkelijk rekening met
wat mensen aankunnen.
Het publiek kijkt toe hoe anderen elkaar voor het
eerst ontmoeten. Tussen ieder duet door wordt het
gluren nog eens extra bevorderd, doordat toeschouwers kunnen kiezen om via het podium naar een ruimte
achteraan te gaan, waar ze de smartphones van de
performers kunnen inkijken. Geïnspireerd door sociale
media en digitale dating in het bijzonder, maken Martens
en zijn coauteur, filmregisseur Lukas Dhont, een haast
letterlijke vertaalslag van wat op fora als Facebook en
Grindr gebeurt. Martens en Dhont zijn beiden overtuigde

(C)
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“ Het gaat niet om het creëren
van een freakshow. Martens wil
juist dat mensen heel bewust en
vanuit vertrouwen kijken hoever
ze met de ander willen gaan. ”

De digitale revolutie heeft onze narcistische behoeften
een explosieve uitlaatklep gegeven, met sociale platforms
waar we niet alleen ongebreideld onszelf kunnen zijn,
maar waar ook een cultuur van geïsoleerde zelfpromotie
is ontstaan. The Common People richt zich daartegenover
op het gegeven dat alle uitwisselingen consequenties
hebben, en dat de blik van anderen wezenlijk is en ingrijpend kan zijn. Jan Martens laat zien dat het instrumentele
van de omgang, zoals dat online vaak wordt gecelebreerd, beperkingen heeft. De voorstelling suggereert
dat er vanuit een oprechte en open houding, binnen de
condities of bemiddeling die iedere omgang bepalen,
wel degelijk intiem contact mogelijk is.
Risico’s
socialemediagebruikers, die met hun smartphones
leven en werken en daarom digitale omgangsvormen
hanteren. Toch maken zij zich ongerust over de consequenties die het ‘schermen’ met zich meebrengt en
stellen ze daar de live ontmoeting tegenover, heel
bewust binnen een theatrale context en niet bijvoorbeeld alleen als workshop.
Iedereen weet dat telefoons en internetaccounts
gehackt kunnen worden, maar veel mensen nemen
toch het risico en zetten hun hele hebben en houden
online. Als het daarentegen een eenvoudige ontmoeting
betreft, wordt het delen van intieme zaken ineens een
stuk ingewikkelder. Die ontmoeting dan ook nog eens
voor het oog van de wereld uitvoeren, lijkt vragen om
ongelukken. En toch: het ritueel van de representatie in
theater blijft werken en de meeste performers proberen
zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven – iets waar in de
voorbereidende sessies uitdrukkelijk aan gewerkt wordt.
Terwijl in Dog Days de veeleisende compositie en
het eindeloze springen de performers beletten om te
acteren, is het in The Common People juist de vraag of
de performers van het acteren af raken. Zijn zij in staat
om slechts te doen wat nodig is, zonder lachen of andere
ongein hun partner lang in de ogen te kijken, aan te
raken of zelfs bovenop hem of haar te klimmen? Ook aan
de toeschouwer vraagt dit project om een andere manier
van kijken, en niet alleen door de duur (de 22 duetten
duren elk tussen de zes en tien minuten). Hoe beoordeel
je als publiek deze ‘samples van menselijke natuur’, die
oprecht worden uitgevoerd in een theatrale context, een
setting die juist veronderstelt dat mensen weten wat ze
doen, waar knowhow en virtuositeit de toon zetten?

DE BRAVOURE VOORBIJ

Je zou Martens’ signatuur postdisciplinair kunnen
noemen. Hij werkt vanuit verschillende tradities: hij
speelt met invloeden uit de populaire cultuur en de
entertainmentwaarde van korte nummers of duetten
(niet alleen eigen aan variété en circus, maar ook aan tven internetformats), zet in op de in postmoderne dans zo
hoog ingeschatte authenticiteit van het lichaam en een
lichamelijke sensibiliteit die in professionele dans vaak
ontbreekt of moeilijk te bewerkstelligen is.
Tegelijk is zijn gebruik van het theater heel traditioneel: een kwestie van inzoomen, spiegelen en
het publiek morele dilemma’s voorschotelen. In The
Common People gaat Martens daarin misschien wel het
verst: zowel de keuzes van de spelers op het podium als
die van de spelers in de zaal hebben een grote invloed
op het verloop. De choreograaf neemt een groot risico
door zoveel vrij te laten, zoveel verantwoordelijkheid uit
handen te geven, maar tegelijkertijd is dat een bewust
risico. Het is een poging om het handelen in het kijken
te benadrukken. Of hoe in Martens’ werk één adagium
heerst: toeschouwen is nooit neutraal.

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

Sweat Baby Sweat
© Klaartje Lambrechts
Victor © Phile Deprez
Joke Emmers in La Bête
© Gerco De Vroeg
Dialogue © Anna van Kooij

Fransien van der Putt   is dramaturge en critica.
Ze schrijft voor www.cultureel persbureau.nl
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Schijngevecht met
de schouwburg

september 2016

Een kritiek op Infini 1-15 van scenograaf Jozef Wouters in de KVS-Bol

(A)

Voor Kunstenfestivaldesarts 2016
nodigde scenograaf Jozef Wouters
een gevarieerde schare kunstenaars
uit om het traditionele, monumentale
decordoek te herdenken. Het doel
leek om de gesloten architectuur van
de schouwburg en het dwingende

SCHIJNGEVECHT MET DE SCHOUWBURG

karakter van de scène open te breken.
De uitdaging van Infini 1-15 blijkt
evenwel interessanter dan het resultaat.

door

Evelyne Coussens

37

(B)

(C)
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Voor scenograaf Jozef Wouters is scenografie de invulling van een verlangen, een ruimtelijk antwoord op
een vraag die zich in een institutionele, sociale, ideolo
gische context voordoet. De opeenvolging van onbepaalde lidwoorden – overigens mijn parafrase – zorgen
ervoor dat deze definitie breed is, eigenlijk alleen maar
potentie, wachtend op concrete invulling. Wie verlangt,
wie stelt de vraag? Wat wordt verlangd? In welke
context? Wouters streeft er naar eigen zeggen naar
om deze vragen ‘leesbaar’ in te vullen: de ruimtes
die hij ontwerpt (decors zou te beperkend zijn) moeten
een helder en transparant antwoord bieden waarin
tegelijk ook de vraag en de specificiteit van de context
zichtbaar worden.
In voorgaande projecten werkte Wouters vaak buiten de
theaterarchitectuur. In de Brusselse Modelwijk goot hij
tijdens het stadsfestival Tok Toc Knock van KVS (2012)
de verlangens van de appartementsbewoners in meer
dan 40 maquettes, die hij in de ondergrondse parkeergarage van de sociale woonwijk tentoonstelde. Voor het
Zoological Institute for Recently Extinct Species (2013)
ging hij in op de (fictieve) vraag van het Natuurhistorisch
Museum Brussel om het onafgewerkte gebouw te
vervolledigen met een extra vleugel, waarin een
‘collectie’ vol ecologische issues werd tentoongesteld.
Soms balanceerde hij op de rand van binnen en buiten,
zoals met het voetbalstadion dat werd aangelegd op
het centrale grasplein van kunstencentrum deSingel
(Stadium/Stadion, 2011). Recent nog trok hij met tg STAN
helemaal de zaal in: voor de monoloog Alleen, waarin
actrice Sara De Roo een interculturele dialoog aangaat
met auteur Fikry El Azzouzi, ontwierp hij een landschap
(je kunt het alweer geen decor noemen) dat zowel De
Roo als het publiek in één beweging omarmt.
Voor een scenograaf die ‘luistert’ naar een locatie en
naar de vraag die uitgaat van de plek en haar gebruikers,
moet de klassieke schouwburgzaal à l’italienne een
behoorlijke uitdaging zijn. Op weinig plekken zijn de
verwachtingen van een specifieke gemeenschap op een
bepaald historisch moment zo gebetonneerd als in de
architectuur en de machinerie van de schouwburg. De
‘leesbaarheid’ van lijst en trekkensysteem is maximaal:
ze streeft ernaar de blik van een burgerlijk publiek dwingend en collectief te richten naar één punt, waar vervolgens de verhalen worden verteld over wat deugdelijk
en ondeugdelijk is in een ideale samenleving.
Of zoals Klaas Tindemans het uitdrukt, naar wat ‘een
representatief beeld (is) van maatschappelijke verhoudingen en (…) een zekere (burgerlijke?) consensus (…)’.
Het maakt van die historische zaal bezwaarlijk een plek
van democratisch gesprek. Meer dan één gezichtspunt is
niet mogelijk, ‘andersoortige’ verhalen liggen moeilijk.
Maar zoals gezegd: de oude vraag betrof een bepaalde
gemeenschap in een bepaalde periode. Wat moeten we
vandaag met deze stenen traditie, in een tijd waarin
de maatschappelijke verhoudingen grondig verkleurd
zijn, en de consensus over die ideale gemeenschap ver
zoek? Het was de uitgangsvraag voor Infini 1-15, een
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“ Inhoudelijk blijven de verschil
lende infini’s op zichzelf staande
schetsen, die zelden in dialoog
gaan met elkaar, en dus nooit tot
een verhaal komen.		
”

groots locatieproject van het Decoratelier (Wouters &
kompanen) in de Bol van de Brusselse KVS. Dit traditionele lijsttheater ging in 2006 na een grondige verbouwing weer open, voorzien van het allermodernste trekkensysteem. Maar in welke context bevindt de zaal zich
vandaag? Welke verlangens worden erop geprojecteerd?
Of, strikt scenografisch vertaald: welke infini’s – geschilderde decordoeken die in de schouwburg een ruimte
verbeelden – heeft de Bol vandaag nodig?
Van burcht tot plein
Eigenlijk is het opvallend – en tekenend voor zijn
generatie, die in netwerken denkt en werkt – dat Jozef
Wouters de vraag meteen doorspeelde, of beter: breed
deelde. Voor Infini 1-15 treedt hij op als scenograaf van
het overkoepelende project, maar zijn naam verschijnt
tijdens de voorstelling zelf niet in de lijst van makers –
hij lijkt aanvankelijk zelf geen concreet voorstel gedaan
te hebben.
Wel stelde hij aan veertien correspondenten, overwegend van de eigen generatie maar van diverse afkomst,
de vraag welk landschap ze vandaag in de schouwburgzaal wilden tonen. De groep schrijvers, theatermakers,
choreografen en architecten diende hem in brieven,
tekeningen, gesprekken en concepten van antwoord.
Wouters ging met zijn Decoratelier aan de slag om
die verlangens om te zetten in ruimtes.
Sommige infini’s resulteerden, wars van de traditionele
betekenis, in tekst of zuiver auditief materiaal. Architect
Wim Cuyvers liet het publiek in stilte een tekst lezen
die vooraan op de scène werd afgerold; schrijver Chris
Keulemans stuurde hoofdtelefoons de zaal in, waarmee
de toeschouwers gesprekken met nieuwkomers konden
beluisteren. Andere infini’s entten zich wel op de traditionele betekenis van ‘decordoek’, zoals het beeld van de
Antwerpse haven dat schrijver Sis Matthé gebruikte, of
een schijnbaar eindeloze zuilengang, een trompe-l’oeil
van toneelschrijfster Remah Jabr.
Alleen theatermaker Thomas Bellinck ging, wat decor
betreft, voor the full monty: een gedetailleerde reconstructie van de controlekamer van het Europese
grensbewakingsagentschap Frontex. Een eerste
gulp infini’s werd gepresenteerd in 2015; de volledige
reeks van 15 scenografieën (Wouters voegde er
à la limite zelf toch nog eentje toe) ging in première
op het Kunstenfestivaldesarts 2016.
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(D)

De uitkomst van de reeks is sowieso interessant, omdat
de infini’s zich laten lezen als een voorstel op basis
waarvan een jonge generatie – op twee uitzonderingen
na geboren tussen 1980 en 1990 – de invulling van de
schouwburgzaal herdenkt. Bij nogal wat correspondenten bleek het verlangen groot om de actualiteit zichtbaar of hoorbaar te maken. ‘Het’ politieke, de bredere
kwesties die een gemeenschap aangaan, waren altijd
al aan de orde in de schouwburgzaal, zij het zonder
anekdotisch tijds- en ruimtekader. Maar de infini’s van
choreograaf Arkadi Zaides (#1), van Thomas Bellinck (#7),
van kunstenares Anna Rispoli (#9) en Chris Keulemans
(#2) haken allemaal, hoe verschillend ook in vorm, expliciet aan bij een concreet, actueel probleem: de huidige
migratieproblematiek. Remah Jabr (#5) brengt dan weer
de Palestijnse kwestie voor het licht.
Een tweede reeks correspondenten koos er juist vrij radicaal voor om de schouwburgzaal te zien als een ruimte
waar het persoonlijke, het conceptuele of het esthetische
kan ontstaan. De verschijningsvormen van deze infini’s
zijn minstens even uiteenlopend, maar Sis Matthé (#6),
theatermaker Michiel Soete (#3), kunstenaar Jisun Kim
(#11), acteur Benny Claessens (#15), Wim Cuyvers (#8),
schrijver Rebekka de Wit (#13) en choreografen Begüm
Erciyas (#10), Michiel Vandevelde (#4) en Rodrigo
Sobarzo (#14) nemen de ruimte van de Bol allemaal als
een plek van autonome verbeelding, eerder dan van
verbeelde actualiteit.
Individueel beschouwd zijn niet alle infini’s even sterk.
De kwaliteit zwiept als een sinusfunctie op en neer: vrijblijvende of pamflettistische schetsen worden gevolgd
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door doordachte en gelaagde voorstellen, maar in
wezen doet de evaluatie van de afzonderlijke creaties er
minder toe dan de betekenis van het geheel. Dat laat zich
van op afstand lezen als één grote, verwoede poging
om –Wouters’ termen gebruikend – van de schouw-‘burg’
een plein te maken, om iets open te gooien en bespreekbaar te maken binnen de dikke muren van de Bol. De
gastheer geeft daar zelf de eerste aanzet toe, door de
manier waarop hij zijn publiek in de zaal ontvangt en
daarbij alle codes van de schouwburg op hun kop zet.
Wouters laat ons binnenkomen via de achterscène, we
mogen plaatsnemen in de zaal waar we willen en we
worden ertoe aangespoord om tussen de infini’s in even
de benen te strekken, wat water te halen en een ander
gezichtspunt uit te kiezen. Alleen is dat nu juist het punt:
er is geen ander perspectief. De hele inrichting van de
toeschouwersruimte zuigt de blik naar een centraal punt
op de scène, of je nu links of rechts, op de parterre of
het balkon zit.
De afmeting en de inrichting van de zaal nodigen bovendien niet uit tot een gesprek maar tot stille reflectie, en
daar helpt het aanlaten van de zaallichten weinig aan.
Voor de meerstemmige versnippering, voor de democratische twijfel, voor de postmoderne poging is zo’n
schouwburgzaal gewoonweg niet ontworpen. Veel van
de infini’s, hoewel technisch gezien gemaakt op maat
van de Bol, zouden omwille van hun hang naar gesprek
met het publiek dan ook beter een plaats krijgen in
een zwarte doos, of op een andere, ‘flexibelere’ locatie,
waar de theaterarchitectuur neutraler en dus minder
dwingend het kijken bepaalt.
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Verlangen naar een verhaal
De architectuur van de zaal blijkt een hardnekkige
barrière in de poging om een andere manier van kijken
te installeren. Maar er speelt nog een ander obstakel,
dat niet bij het verlangen van de ‘opdrachtgevers’ (KVS,
Wouters, de correspondenten) zit, maar bij dat van de
gemeenschap, het publiek, de toeschouwer, dat van mij.
Alle infini’s zijn het resultaat van de wil van een kunstenaar om de ruimte zo vorm te geven dat precies die
inhoud ontstaat. De vraag of het wel ‘klopt’ dat al deze
infini’s in de schouwburgzaal te zien zijn, is dus zinledig
vanuit het standpunt van de makers. Maar wat verwacht
ik, als particuliere toeschouwer, te zien op deze plek?
Het feit dat ik me die vraag stel, is vanuit theaterwetenschappelijk oogpunt boeiend genoeg om het project
te valideren. Maar ik moet na de voorstelling op het
KFDA toegeven dat ik als kijker onbevredigd achterblijf.
Wouters en zijn correspondenten verwachten van mij
een actieve en geëngageerde kijkhouding, terwijl ik merk
dat ik in deze ruimte misschien eens niet deelgenoot
gemaakt wil worden van een gesprek, een onderhandeling of een vorm van twijfel. Ik vind het juist heerlijk
dat in de schouwburg de sprekers gescheiden zijn van
de luisteraars. Waar ik naar verlang bij het achteroverleunen in deze comfortabele zeteltjes is een verhaal.
Sterker nog: ik verlang ernaar om me te verliezen in een
verhaal – daarom geen narratief met begin, midden en
einde, maar wel een gebeuren dat groter is dan mezelf,
dat me weghaalt uit mijn zelfbewuste ik. O cultuurhistorisch conservatisme, o vastgeroeste blik.

“ De architectuur van de zaal
blijkt een hardnekkige barrière
in de poging om een andere manier
van kijken te installeren. ”

Als experiment, als oefening is Infini 1-15 meer dan
geslaagd. En het is voor een stadstheater als de KVS
een sterk en gedurfd statement om dit soort creaties
in zijn Bol(werk) toe te laten. De grootste waarde van
Infini 1-15 schuilt echter in het feit dat het bewijst dat
de stenen en mentale codes die het gebruik van de
schouwburgzaal bepalen zich nog niet zo makkelijk laten
slechten. De uitdaging van Infini 1-15 bleek uiteindelijk
spannender dan het resultaat. Maar laat dat geen reden
zijn om geen nieuwe poging te doen.

Helaas voor mij is Jozef Wouters niet geïnteresseerd in
verhalen. Toch niet in verhalen die geschreven worden
door één auteur. In Infini 1-15 voel je niet de hand van een
leidende figuur, die eenheid in de verscheidenheid brengt.
‘In dit proces geven we de hele tijd vragen aan elkaar
door’, vertelde Wouters aan dramaturg Jeroen Peeters,
en dat procedé laat zich voelen. Wouters lijkt vooral initiatiefnemer en facilitator, maar zijn eigen artistieke stempel
is moeilijk te traceren. Zo’n dienende rol is ongewoon
voor een ‘regisseur’ in de grote zaal van een schouwburg,
maar met het concept van de correspondenten en de
dwingende verhouding tot de theatertechniek heeft de
scenograaf het zichzelf dan ook niet makkelijk gemaakt.
Van een coherente inhoudelijke spanningsboog kan,
gezien de uiteenlopende invulling van de vraag door
de verschillende kunstenaars, nauwelijks sprake zijn.
De dominante logica achter de volgorde van de infini’s
is een technische: welk tableau kan verschijnen na een
ander, welke changementen zijn haalbaar? Wouters is
zich daarvan bewust en probeert van die beperking een
artistieke keuze te maken, door onder meer zijn technici – de enige levende wezens op scène – in te zetten als
performers. Maar inhoudelijk blijven de verschillende
infini’s op zichzelf staande schetsen, die zelden in dialoog
gaan met elkaar, en dus nooit tot een verhaal komen. In
het Decoratelier van Wouters moet ruimte zijn voor twijfel,
maar is dat in de schouwburgzaal ook zo? Moet de regisseur niet met vaste hand en scherpe blik vormgeven?
Mag de vorm zelf eigenlijk wel twijfelen?
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Infini © Phile Deprez
Infini #8, Wim Cuyvers
© Phile Deprez
Infini #5, Remah Jabr
© Phile Deprez
Infini #7, Thomas Bellinck
© Phile Deprez

Evelyne Coussens   is freelance cultuurjournalist voor
De Morgen en verschillende cultuurmedia, waaronder
Ons Erfdeel, rekto:verso en Staalkaart.
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Het artistieke
kapitaal van
de vluchteling

september 2016

Naar een duurzame, humane en holistische visie
op de vluchtelingenproblematiek binnen de kunsten
(A)

De vluchtelingencrisis is al jaren een
populair thema op onze podia. Toch
opereert de vluchteling-kunstenaar
zelf nog altijd in de marge. Andere
impulsen en bevraging van de eigen
canon blijven zo achterwege.
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Hoe kan de kunstensector die
noodzakelijke nieuwe stemmen
een duurzame plek bieden?

door

Etcetera 146

Ciska Hoet

‘Kosovo go home’. De slotscène van Allemaal indiaan,
de voorstelling waarmee Arne Sierens en Alain Platel
in 2000 hun immens populaire drieluik – Moeder & kind
en Bernadetje waren de andere twee – beslechtten, laat
weinig aan de verbeelding over. Een man kalkt de hatelijke woorden op de muur, net nadat een vluchtelinge
uit de Balkan van op een hoge ladder euforisch alle
Belgen uitgebreid heeft bedankt voor hun gastvrijheid.
Gospelmuziek zet de emotie dik aan. De zaal blijft
verweesd achter.
Sierens en Platel leggen met de racistische graffiti niet
alleen de vinger op een actuele maatschappelijke wonde.
Het gênant lange dankwoord waarmee de actrice zich tot
het publiek richt, wrijft zowel het personage als het meer
gefortuneerde publiek ook onder de neus dat ze wellicht
nooit erg hoog zal klimmen op de sociale ladder.
Vluchtelingen zijn als actueel thema nooit meer van
onze podia verdwenen. Peter Sellars zette ze in 2004
letterlijk op de bühne van deSingel in zijn The Children
of Heracles; ze vormen al meer dan tien jaar een rode
draad door het werk van Michael De Cock en in 2014
gooide de voorstelling Nobody Home van Daria Bukvic
nog hoge ogen door het verhaal te brengen van een
jonge generatie gevluchte theatermakers.
De recente vluchtelingencrisis bracht het afgelopen
seizoen zelfs een hype teweeg in de kunstensector. Het
dagelijkse nieuws over de duizenden wanhopige mensen
onderweg naar Europa, maar ook het besef dat in ons
eigen Brusselse Maximiliaanpark en net over de Franse
grens in Calais of Duinkerke mensen in erbarmelijke
omstandigheden leven, waren aanleiding tot een golf
van solidariteit. Minister van Cultuur Sven Gatz riep zijn
sector zelfs op om zich in te zetten voor nieuwkomers.
Kleine en grote initiatieven schoten als paddenstoelen
uit de grond. Individuele kunstenaars, kunstencentra en
stadstheaters organiseerden debatavonden, zamelden
spullen in voor Calais of ondersteunden projecten over,
met, en van vluchtelingen. Intussen is het thema dankzij
een strenger grenzenbeleid en een dubieuze deal met
Turkije alweer naar de achtergrond verschoven in de
journaals. Ons rest de vraag wat de kunsten kunnen
betekenen binnen deze problematiek.

“ Eerder dan op de bühne en in
de zaal, is de Balkanvluchteling uit
Allemaal indiaan vandaag vooral
terug te vinden onder het poets
personeel van kunstenorganisaties. ”

vluchteling-kunstenaar in het veld. Eerder dan op de
bühne en in de zaal, is de Balkanvluchteling uit Allemaal
indiaan vandaag vooral terug te vinden onder het
poetspersoneel van kunstenorganisaties. Kunstenaars
met een vluchtverleden opereren bijna allemaal in de
marge. Nieuwe esthetische impulsen die een bloeiende
artistieke praktijk garanderen, blijven zo achterwege.
Toch bieden zij de kunsten een uitgelezen kans om dominante vormen en artistieke strategieën te bevragen en
te herdenken. Hoe kan de sector een duurzame plaats
bieden aan de andere canons die in het zog van nieuwkomers het oude continent bereiken?
Eenmalig of duurzaam?
De oproep die Sven Gatz in september 2015 lanceerde,
klonk wat dat betreft alvast nogal vrijblijvend. Omdat
‘deze asielcrisis onze samenleving voor een beschavingsvraagstuk stelt’, moeten ‘kunst en cultuur hun
stem laten horen’, meende Gatz. Ze kunnen volgens
hem bovendien dienen als ‘een balsem voor de vluchtelingen’. ‘Minstens tijdens de soms lange periode dat ze
onderdak krijgen in een opvangcentrum.’ Gatz ziet voor
de kunsten met andere woorden zowel een rol weggelegd als instrument om het debat aan te zwengelen en
de autochtone bevolking tot gastvrijheid te bewegen,
maar evengoed als aangenaam en troostend tijdverdrijf
voor de vluchtelingen zelf.

Kristof van Baarle gaf in dit tijdschrift (Etcetera 141) al aan
dat het theater een uitgelezen plek kan zijn om voorbij
de waan van de dag actuele thema’s te bevragen en te
koppelen aan grotere, dieperliggende vraagstukken.
In het beste geval ontstaat in de zaal een louterende
gemeenschappelijkheid die kunstenaars en toeschouwers
toelaat maatschappelijk onbehagen met elkaar te delen.
Exact wat Allemaal indiaan wist te bewerkstelligen.
Maar de vluchtelingencrisis is meer dan een interessant actueel thema. Ze houdt specifieke artistieke mogelijkheden en uitdagingen in. Op DeWereldMorgen.be
wijst Erwin Jans erop dat ‘tussen die vluchtelingen ook
heel wat intellectuele kunstenaars zitten die deel zullen
gaan uitmaken van onze culturele sector. Ons publiek
verandert. We moeten ons afvragen voor wie we maken
en of deze maatschappelijke evoluties een effect moeten
hebben op onze programmatie.’
Naast de uitdagingen qua programmering ligt er
ook reflectiewerk voor de boeg over de plaats van de
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Très sympa van de minister. Minder sympathiek was
dat er geen extra fondsen voorzien werden, en dat er in
zijn oproep geen aandacht was voor de jarenlange ervaring van organisaties als Globe Aroma en KunstZ.
Dan getuigt de aanpak van de sector van meer visie.
De directe noden van de vluchtelingen – voeding,
kleren, zeep, medicatie, een warme, veilige plek om
te slapen – gaven in eerste instantie vooral aanleiding tot een resem inzamelacties en benefieten. Om
een greep te doen uit het aanbod: zowel AB, KVS,
Beursschouwburg als Kunstenfestivaldesarts verzamelde kleren en ander materiaal. Victoria Deluxe
richtte in samenwerking met andere organisaties een
Gents inzamelpunt op en trok zelf naar Calais om de
handen uit de mouwen te steken. Zinneke was dan
weer aanwezig in het Maximiliaanpark met materiële en immateriële steun, en Timelab stelde een flat
ter beschikking van twee families. Flip Kowlier en
Democrazy sloegen de handen in elkaar voor een grootscheeps benefietconcert in de Handelsbeurs. En op
20 juni, Wereldvluchtelingendag, speelde het Brussels
Jazz Orchestra een benefietconcert samen met
gevluchte muzikanten.
Wat het openbreken van de (weliswaar muzikale)
canon betreft, mag dat laatste initiatief alvast als voorbeeld dienen. Tijdens het eerste deel speelde het orkest
muziek gecomponeerd op het libretto Two Small Bags, Ten
Million Dreams van Michael De Cock. Voor de tweede set
traden ook gevluchte Syrische muzikanten aan. Hun muzikale taal, gegoten in een jazz-arrangement, toont aan hoe
artistiek verrijkend een culturele kruisbestuiving kan zijn.
Ook de twee avonden die Toneelhuis in oktober 2015
inrichtte onder de noemer Kunst op de vlucht, waren
wat dat betreft veelbelovend. Naast werk van hun ‘eigen’
Mokhallad Rasem, was er onder meer poëzie, muziek en
dans te zien van kunstenaars uit Syrië, Irak, Burundi en
Marokko. Dit blijven echter eenmalige initiatieven. Als de
poëtica’s van gevluchte kunstenaars een duurzame plek
verdienen in het kunstenlandschap, is er meer nodig.
Slachtoffers en helden
‘Wij zijn “crisis” en “problematiek”. Wij zijn zielig of
helden. (…) Wij zijn een groep maar nooit een individu.
Over ons wordt gedebatteerd in de politiek. Ze schrijven
over ons in boeken, kranten, tijdschriften en internet. (…)
Vaak zijn we het onderwerp in documentaires en je kan
ons tegenkomen in tentoonstellingen waarin er foto’s van
ons hangen. Er wordt voor, tegen en door ons gedemonstreerd. Ze zoeken naar antwoorden, begrip en oplossingen maar laten we eerlijk zijn; ze hebben eigenlijk geen
idee.’ Fotografe Uljana Orlova, die als kind naar Nederland
vluchtte, verwoordt de verzuchting van heel wat vluchtelingen in De Groene Amsterdammer van 22 juni 2016.
Ook binnen de kunsten geldt dat een oprechte
interesse in en aandacht voor de artistieke visie van
gevluchte kunstenaars een voorwaarde is voor een
duurzame kruisbestuiving met andere poëtica’s. Voor
je het weet hebben we het in onze geijkte vormentaal
met z’n allen weer vooral over de vluchteling in plaats
van hem daadwerkelijk een plaats te geven in het veld.
Zoals Orlova aangeeft is de kans dan groot dat we
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terechtkomen bij wat Claude Grignon en Jean-Claude
Passeron geduid hebben als ‘miserabilisme’ en ‘populisme’: het objectiveren van vluchtelingen en ze hetzij als
zielenpoten, hetzij als heldhaftige overlevers neerzetten.
Een individuele kunstenaar die daaraan is kunnen
ontsnappen, is theatermaker Mokhallad Rasem. Hij
gooide in 2010 hoge ogen met zijn Irakese geesten.
Intussen is hij verbonden aan Toneelhuis, waar hij de
voorbije jaren onder meer met Shakespeare aan de slag
ging in een heel eigen vormentaal. Naar aanleiding van
de vluchtelingencrisis programmeerden enkele huizen in
Vlaanderen zijn double bill Body Revolution /Wachten.
De twee korte voorstellingen ademen de ervaring van
een maker die zelf op de vlucht is geweest.
In Body Revolution gaan drie performers, gehuld in
witte pakken, een fysieke dialoog aan met de beelden
van oorlogsgeweld die achter hen op een doek geprojecteerd worden. Nu eens worden ze bijna één met
de projectie, dan komen ze ervan los en werpen hun
lichamen een donkere schaduw op de ruïnes, die
fungeren als stille getuigen van geweld en angst. Op
deze plaatsen hebben bommen en wapens levens
kapotgemaakt. Een derde dimensie wordt toegevoegd
door het drietal op hun beurt gemonteerd te laten
figureren in verschillende oorlogsscènes. De performers zitten op de brokstukken van wat ooit gebouwen
waren, rennen weg van het geweld of liggen in een
zetel te midden van het puin terwijl hun liveversie
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voor hen op scène meebeweegt. De bruutheid van
de gefotografeerde vernieling steekt af tegen de kwetsbare lichamen op de scène. Met één been staan ze
daar, met het andere zijn ze hier. Ingebouwde stiltes,
de dansers die soms haast tussen de doeken lijken te
zweven, en enkele lichtvoetige momenten voorkomen
dat het een topzwaar geheel wordt.
Ook Wachten bestaat uit drie performers voor een
doek met projecties. De camera zoomt in op gezichten
van allerlei leeftijden die in straatinterviews vertellen
over wat wachten voor hen betekent. Dooddoeners
passeren de revue. Van wachten op de bus tot pure
verveling. Het contrast met de getuigenissen van
vluchtelingen die erop volgen, maakt de problematiek
pijnlijk acuut. Terwijl de performers voor het doek het
beeld voortdurend breken door het op te vangen met
witte lakens, vertellen de vluchtelingen op het scherm
dat ze wachten op papieren, dat ze al een jaar wachten
op nieuws van vrouw en kind, of dat ze wachten tot hun
dochter beter wordt. Het spel met de doeken verbrokkelt
hun gezichten en doet het beeld uit elkaar vallen. ‘I wait
to be who I am but I can’t in my situation.’ Een door
lakens geboetseerde piëta sluit de voorstelling af.
Rasems tweeluik refereert zowel aan de vele oorlogsbeelden die we dagelijks te verwerken krijgen, als aan
het contrast tussen de gefortuneerde Europeaan en
de vluchteling. De vraagstukken waar mensen op de
vlucht mee kampen, worden eerlijk en subtiel op scène
gezet – wars van clichés over slachtoffers en helden.
Maar één zwaluw maakt nog geen lente. Een duurzame
integratie van nieuwe stemmen en poëtica’s vergt een

“ Verontwaardiging en medelijden
zijn goede emoties om van te
vertrekken, maar ze vervliegen
snel als ze niet gepaard gaan met
de openheid voor het individu
achter de vluchteling.		
”

duurzame visie en aanpak. Wat dat betreft bevatten de
organisaties die langdurige trajecten afleggen met vluchtelingen, wellicht de meeste toekomstmuziek.
Cinema als trigger
Een intrigerend grassroots-initiatief is dat van kunstenares
Gwendolyn Lootens en haar partner, kunsthistoricus
Gawan Fagard: Cinemaximiliaan. Wat begon met dagelijkse filmscreenings mondde uit in een artistieke netwerkorganisatie die nieuwkomers en mensen van hier verenigt
in filmvoorstellingen, artistieke debatten, workshops
en masterclasses. Bovendien ontwikkelden Fagard en
Lootens onrechtstreeks, maar met succes, ook een broodnodige springplank voor gevluchte kunstenaars.
Een klein jaar geleden trok het duo nietsvermoedend
naar het Maximiliaanpark om er een film te tonen aan
de vluchtelingen. Wat bedoeld was als een wekelijks

(D)

HET ARTISTIEKE KAPITAAL VAN DE VLUCHTELING

45

initiatief, groeide al snel uit tot een populaire dagelijkse
filmvertoning. Bij heel wat gestrande Syriërs, Irakezen,
Palestijnen en Afghanen bracht de geïmproviseerde
cinema voor het eerst in maanden een ‘thuisgevoel’
teweeg. Die relaxte sfeer maakte bovendien prikkelende
discussies mogelijk over welke prent er al dan niet
vertoond kon worden – de kiem van de artistieke filmdebatten die ze later zouden organiseren.
Als reactie op het grote verloop van de vluchtelingen
waren Fagard en Lootens zo slim de Facebookgegevens
te noteren van de mensen die ze ontmoetten. Daardoor
wisten ze intensieve contacten uit te bouwen.
Met hun cinema op wieltjes trokken ze – overigens
zonder middelen – naar de opvangcentra waar ‘hun’
vluchtelingen terechtkwamen en algauw groeiden
heel wat nieuwkomers uit tot vaste vrijwilligers die
mee de opvangcentra bezochten en screenings organiseerden. Cross-over en evenwaardige samenwerking
staat daarbij centraal.
Intussen organiseert Cinemaximiliaan spraakmakende debatten met regisseurs (onder andere op het
Kunstenfestivaldesarts en het Ritcs, maar ook in BOZAR
en bij mensen thuis), trekken ze met de nieuwkomers
naar exposities, volgen hun mensen workshops bij
onder meer S.M.A.K. en Ultima Vez en staan er masterclasses in de steigers. Doordat Fagard en Lootens zo
dicht bij de vluchtelingen staan, leren ze ook de kunstenaars onder hen kennen. Met behulp van het uitgebreide
netwerk van Cinemaximiliaan wordt het voor hen mogelijk de weg naar de sector te vinden.

“ Voor je het weet hebben we
het in onze geijkte vormentaal
met z’n allen weer vooral over
de vluchteling in plaats van
hem daadwerkelijk een plaats
te geven in het veld.		

Bij de crowdfunding die Cinemaximiliaan enkele
maanden geleden organiseerde, werden de werken
van Irakezen en Syriërs tentoongesteld naast die van
meer gevestigde, internationale kunstenaars. Maar
ook muzikanten, dansers en acteurs uit Palestina, Syrië
en Afghanistan worden opgepikt. Soms is de rol van
Lootens en Fagard daarin niet groter dan het met elkaar
in contact brengen van mensen, maar evengoed plannen
ze in de toekomst film- en videoproducties waarvoor
ze intensief zullen samenwerken met gevluchte kunstenaars en nieuwkomers die hun weg zoeken.
Voorbij de hype
Ook werkingen zoals Globe Aroma en KunstZ, die dagelijks artistiek werken met nieuwkomers, slagen erin
een duurzame visie te ontwikkelen op vluchtelingen

(E)
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en artisticiteit. KunstZ won de Gastvrije Award van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen met zijn Culturele
Trajecten voor Nieuwkomers. De Antwerpse organisatie
zet sinds haar oprichting in op de opleiding, ondersteuning en begeleiding van nieuwkomers, asielzoekers
en vluchtelingen. Naar aanleiding van de crisis riep
de organisatie de sector op zich te engageren als
coach, of om vrijwilligerswerk of stageplaatsen aan
te bieden. Dat resulteerde in uiteenlopende trajecten
die de ene keer wel en de andere keer niet artistiek
geïnspireerd waren.
Zo werd een Afghaanse jongen door iemand van het
Antwerpse lokaal cultuurbeleid op sleeptouw genomen om
samen het culturele aanbod in Vlaanderen te ontdekken.
Maar evengoed bracht Hassan uit Irak een monoloog
tijdens de STADsnomaden onder begeleiding van
Koen van Kaam van Theater Zuidpool. De jury van
Vluchtelingenwerk loofde de strategie om de ‘vluchteling-kunstenaar zo snel mogelijk in de professionele
kunstenwereld te katapulteren’ omdat dit ‘duurzaam
is, innoveert, en betrokkenheid creëert’. Ze prees
KunstZ omdat het dat ‘structureel, op lange termijn,
en met aangehouden moed’ doet en ‘daartoe partnerschappen met het reguliere kunstenveld uitbouwt en
draagvlak creëert’.
De grote verdienste van de Culturele Trajecten is dat
ze bruggen bouwen tussen nieuwkomers en de sector.
Heel wat coaches merkten op dat ‘hun’ nieuwkomer
prima zou kunnen meedraaien in hun organisatie, zowel
voor als achter de schermen. Daarmee gaat KunstZ
voorbij aan de vluchtigheid van de initiële verbolgenheid
en zoekt de organisatie naar een duurzaam antwoord op
de vluchtelingencrisis.
Verontwaardiging en medelijden zijn goede emoties
om van te vertrekken, maar ze vervliegen snel als ze
niet gepaard gaan met de openheid voor het individu
achter de vluchteling, en met een geïnformeerd politiek
bewustzijn. Duurzame trajecten combineren artistieke
en sociale aspiraties. Ze exploreren de kansen die we
mensen kunnen bieden eens ze geen kleren en dekens
meer nodig hebben of asiel hebben gekregen. Wie plaats
wil ruimen voor prikkelende nieuwe canons en vormentalen, heeft kortom nood aan een duurzame, humane en
holistische visie op de vluchtelingenproblematiek.
Platel en Sierens oogstten in de jaren 1990 onder
meer succes met het feit dat ze hun voorstellingen
wisten te bevolken met jong Gents talent dat ze welhaast
letterlijk van de straat hadden geplukt. Binnen de sector
sprongen daarbij vooral de jongeren met een migratieachtergrond in het oog. Maar wie vandaag de carrières
van pakweg Ben Benaouisse of Abdelaziz Sarrokh onder
de loep neemt, moet vaststellen dat ze ondanks hun
initiële succes en onmiskenbare talent geen van beiden
een vaste plek in podiumland wisten te verzilveren.
Dat is het lot van wel meer jonge makers. Alleen leert
de recente geschiedenis ons dat dit voor aanstormend
allochtoon talent wel erg vaak het geval is. De advocaat
van de duivel zal dan ook vragen hoe de sector zal
omgaan met kunstenaars die ooit gevlucht zijn, als we
er al niet in slagen om divers talent van eigen bodem
de duurzame plek te geven die het verdient.
Het zou een mooi begin zijn mochten organisaties

als KunstZ en Globe Aroma de middelen krijgen die
in verhouding staan tot hun artistieke en maatschappelijke verdienste. Beide organisaties opereren in de
marge, terwijl hun methodieken als voorbeeld kunnen
dienen voor het hele veld. Impulsfondsen die snel
inspelen op dynamische bottom-up initiatieven als
Cinemaximiliaan, zijn een andere piste als we willen
evolueren van liefdadigheid naar samenwerking en
wederzijdse artistieke erkenning.
De vrijblijvendheid van Gatz’ oproep indachtig,
klinken die suggesties utopisch in de oren. Is het dan
een idee om solidariteitsscenario’s binnen de sector
zelf uit te denken? De Grote Instellingen hebben doorgaans nog wat werk aan de winkel op het vlak van
hun diversiteitsbeleid. Wie weet wat zij financieel
zouden kunnen betekenen voor KunstZ, Globe Aroma
en Cinemaximiliaan.
Op 30 juni jongstleden maakte Sven Gatz bekend dat
de kunstensector het zonder de beloofde extra financiële
zuurstof moet stellen. Op dezelfde dag werd bekend
gemaakt dat het budget voor defensie met maar liefst
70 procent zal stijgen. Die extra 2,7 miljard euro zal
vooral geïnvesteerd worden in wapens en gevechts
vliegtuigen – precies de machinerie die het leed veroorzaakt waarvoor mensen op de vlucht slaan. Gatz’ oproep
klinkt plots wel erg cynisch. Hoog tijd voor een nieuwe
golf van collectieve verontwaardiging? Er is genoeg
stof voorhanden om samen nieuwe, duurzame verhalen
te schrijven.

(A)
(B)
(C)

Allemaal Indiaan – Arne Sierens
en Alain Platel © Kurt Van der Elst
Grensovergang Poppel-Baarle
(Wikimedia Commons)
Wachten / Body Revolution –
Mokhalled Rasem © Kurt Van der Elst

(D)
& (E) Cinemaximiliaan
© Gwendoly Lootens

Ciska Hoet   is theaterwetenschapper en directeur
van RoSa, expertisecentrum voor gelijke kansen m/v,
feminisme en gender. Doordat ze dit in een duo-baan
doet, houdt ze tijd over voor cultuurjournalistiek.
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‘We moeten
het theater aan
de stad teruggeven’

september 2016

KVS-directeur Michael De Cock over kunst als maatschappelijk bindmiddel

(A)

De samenleving vormgeven en haar
toekomst verbeelden: Michael De Cock
(43) steekt zijn ambities als kersvers
artistiek leider van de KVS niet onder
stoelen of banken. Maar is dat wel de
opdracht van een cultuurhuis? En hoe
pak je zoiets aan in een complexe stad
48

als Brussel én in een sector die steeds
meer in onderlinge competitie dreigt
te verzanden? ‘Brussel is de toekomst
van de Europese kunsten.’
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door

Pascal Gielen

ETC

Er wordt weleens gezegd
dat Brussel op artistiek
vlak het nieuwe Berlijn zou
kunnen worden. Wat positief
is. Aan de andere kant komt
Brussel steeds vaker in een
negatief daglicht te staan.
Als artistiek directeur van de
KVS sta je aan de leiding van
een belangrijk cultuurhuis in
een complexe stad waar de
interculturele verhoudingen
niet altijd even harmonieus
op elkaar aansluiten. Hoe
ga je hiermee om als Vlaams
cultuurhuis?

M.D.C. Om te beginnen hou ik niet
van je zwart-witvisie op deze stad,
alsof er een positief en een negatief
Brussel zou bestaan. Die polarisering
wordt gevoed door de media. Er zijn
vele soorten “Brussel”, vele steden
in deze éne stad. Ik weiger dan ook
het gegeven “interculturaliteit” te
problematiseren. Integendeel, het is
een noodzaak om het vol te houden
in dit vak. Ik ben ervan overtuigd dat
de toekomst van de kunsten in die
meertalige, interculturele, urbane
context ligt. Die context problematiseren is niet alleen aanmatigend
maar ook volledig contraproductief.
Ik heb ooit voor Knack de
Nederlandse socioloog Willem
Schinkel geïnterviewd. Hij zei me
dat als je, zoals de fascisten, de
stad vergelijkt met een lichaam, we
geneigd zijn om datgene wat er ziek
aan is af te stoten. Gedetineerden
en pedofielen behoren niet tot onze
maatschappij, en het probleem dat
we nu onder de ridicule noemer
“Molenbeek” vatten, ook niet.
Eens we het geïsoleerd hebben
van de samenleving, is het ook
“ons” probleem niet meer.
Met andere woorden: dat jongeren
met flessen gooien naar de politie
bij een arrestatie, dat is een aberratie die uitgeroeid moet worden.
Maar als de politie repressief
optreedt in die wijken, is het dan
opmerkelijk dat jongeren loeiende
sirenes met repressie associëren?
Het valt me bijzonder zwaar om vast
te stellen dat in de media niemand
die reflectie maakt.
Vroeger was de stad van de burgerij,
en het stadstheater ook. Vandaag is

de stad niet meer van de burgerij.
Het theater soms nog te veel wél.
We moeten het theater aan de stad
teruggeven. Daarom is een stadstheater de perfecte plek om in een
complexe stad aan de slag te gaan.
Hier in Brussel in het bijzonder,
omdat je op dat snijpunt van meertaligheid en etnische diversiteit zit.
Brussel is een stad waar de meerderheid bestaat uit minderheden. Wat
de voorbode is voor Vlaanderen en
Europa, als we sociologen mogen
geloven. De toekomst is glokaal.
In die zin klopt het dat Brussel
vandaag écht bijzonder hot is en
de vergelijking met Berlijn zich
aandient. Dat merk ik altijd als ik op
buitenlandse festivals ben. Vanuit
heel Europa wordt Brussel gezien
als een stad om te komen werken,
om verbintenissen aan te gaan. Die
meertaligheid, het zoeken naar hoe
je dat in cultuur kunt vatten, dat is
iets wat ik al lang zoek. Brussel is
wat dat betreft geen laboratorium
meer. Dat bijvoorbeeld de interessantste internationale dansscene
zich hier ontwikkeld heeft, kun je
toch niet los zien van de context,
namelijk de taalcomplexe stad?
Anderzijds vind ik ook dat die meertaligheid ons er niet mag van weerhouden radicaal talige producties te
maken. Volgend seizoen voeren 24
acteurs de nieuwe Odyssee-vertaling
van Patrick Lateur op. We moeten
daar niet bang voor zijn, en ook niet
gaan tellen hoeveel nieuwe Belgen
en anderstaligen er in het publiek
zitten.
ETC

Wat kan kunst, en in het
bijzonder theater, vandaag
nog bijdragen aan een
samenleving, en concreet
aan een stad als Brussel?

M.D.C. Ik wil kwaliteitsvolle cultuur
maximaal democratiseren, en ik zou
er graag mee voor zorgen dat het
identiteitsdebat een fikse upgrade
krijgt; dat wordt vandaag op een
bijna infantiele manier gevoerd.
Recent nog, op 11 juli, raakten we
verstrikt in een compleet zinloze en
achterhaalde semantiek. Vaak wordt
identiteit gebruikt om mensen in een
hokje te plaatsen. Dat is handig. In
weliswaar beperkte mate heb ik dat
bij mijn aanstelling ook meegemaakt.

In Mechelen als directeur van theatergezelschap ’t Arsenaal was ik een
wereldburger, en hier in Brussel vond
een aantal mensen het nodig om mij
af te schilderen als een Vlaamse boer
op klompen. Die opmerkingen waren
elke intellectuele reactie onwaardig.
Enge identiteitsvisies hebben geen
enkele spankracht meer in een stad
als Brussel. Hier worden identiteiten
veel rijker, gelaagder en dus ook
complexer opgebouwd. Dat is een
constante reflex in mijn denken en
communiceren. Als we de waarden
van het pluralisme echt belangrijk
vinden en willen verdedigen, dan
zal cultuur daar een noodzakelijke
rol in hebben. Al was het maar omdat
cultuur, elk goed verhaal, elk goed
boek, een les in empathie is.
Als we een echt stadstheater willen
zijn, dan moeten we ook de gemeenschappen vertegenwoordigen. We
moeten het symbolische kapitaal
van onze stad een plek geven op
en naast het podium.
Dat is de enige manier om een
geloofwaardig verhaal te vertellen.
Aan de ene kant gaan we dus met
de stad in dialoog, en aan de andere
kant proberen we de stad met haar
vele stemmen, talen en kleuren
een podium te bieden. Daarom
hebben we voor stadsdramaturgie
gekozen. Kristin Rogghe, Gerardo
Salinas en Tunde Adefioye gaan
een eigen traject uitstippelen dat
die nieuwe stedelijkheid vertaalt
naar de kunstpraktijk.
Kristin Rogghe heeft in Mechelen op
een fantastische manier het festival
GEN2020 geleid. Het aantal mensen
die daaruit doorstroomden en nu
professioneel theatermaker zijn, is
echt niet gering. Gerardo Salinas
heeft met Mestizo Arts Platform
dan weer een manier gevonden
om nieuwe stedelijkheid te vertalen
naar kunst en cultuur. En Tunde
Adefioye heeft het platform Urban
Woorden opgericht. Hij heeft, gezien
zijn Amerikaanse roots én kennis
van slam en urban culture een totaal
ander referentiekader dan eender wie
die uit een Europese toneelschool of
universiteit komt. Als ik een gesprek
van een uur met hem voer, ontregelt dat mij. Eigenlijk is er niets zo
vermoeiend als een klein beetje van
mening verschillen met gelijkgestemden. (lacht) Wat een tijdverlies.
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Ik denk dat dit huis de laatste tien
jaar hard heeft gewerkt om een
contact te zoeken met de stad, maar
het kan altijd nog intensiever. Het
mag niet alleen de kunstenaar zijn
die de stad opzoekt of als podium
gebruikt. Nee, de stad kan mee de
motor zijn van een creatie. Ik geloof
in de verbindende kracht van cultuur.
Er is in kunst en cultuur plaats
voor elk mensbeeld.
ETC

Heeft kunst, of breder:
cultuur, een integrerende functie voor
de samenleving?

M.D.C. Ik hou niet van het woord
integreren. Segregatie hoeft op zich
geen probleem te zijn. Integratie
is een gevaarlijke term omdat
we daarmee in feite assimilatie
bedoelen. Voor mij is actief burgerschap belangrijker. Bij een gebrek
aan burgerschap, aan een verbindend project, dreigen er problemen.
Dan dreigt er inderdaad een uitval,
zoals de huidige radicalisering.
Ik verkies de term burgerschap
boven integratie omdat hier
duizenden mensen zonder papieren
rondlopen die wel werken, die wel
deelnemen aan deze maatschappij,
maar daar toch stelselmatig buiten
worden gehouden, die niet in de
statistieken staan. En ik denk dat

“
De nieuwe
cultuur zal vorm
krijgen in steden als
Brussel. Niet op de
podia van Avignon of
deSingel. En ook niet
in de monsterproduc
ties van Ivo van Hove.”

het problematisch is als we naar
een maatschappij met twee snelheden evolueren.
ETC

Dat is een politieke
uitspraak. Kun je je dat
permitteren als KVS-baas?

M.D.C. Kunst en cultuur los van
de polis en van politiek zien, gaat
natuurlijk niet. Ik heb ooit vluchtelingen geïnterviewd en er een voorstelling over gemaakt. Een van die
mensen, een vrouw uit Litouwen die
half in de prostitutie zat, stelde toen
ik het over politieke vluchtelingen
had: “I’m not political, I’m personal.”
Ik vond dat heel goed. Dat is wat
mensen zijn en dat is wat verhalen
ons leren. Buiten de kaders gaan,
dat is volgens mij de taak van een
cultuurhuis. De impact op de maatschappij moet zo groot mogelijk zijn.
Is dat aan politiek doen? Ja, allicht,
maar niet aan partijpolitiek. Het gaat
niet over de waan van de dag. Het
gaat over humanisme in de ultieme
zin van het woord. Kunst raakt
mensen anders, dieper, en werkt
langer door. Maar zoals we sinds het
postmodernisme al weten, zijn vorm
en inhoud daarin één.
Ook daar vind ik dat er nog te vaak
een onderscheid wordt gemaakt. Ik
vraag me af of we daar niet al lang

voorbij zijn. In de kunsten wordt
er nog heel vaak louter vormelijk
gedacht. Ik denk dat een verbreding
van de canon die vormen in vraag
moet durven stellen. In die zin zal ook
het Theaterfestival, zeker als het zijn
editie in Brussel heeft, zich moeten
heruitvinden, als het enige animositeit wil brengen. Anders wordt het
een fremdkörper. We hebben geen
nood aan nog meer patroonbevestiging, maar aan het tegendeel.
ETC

Dat volg ik helemaal,
maar hoe ga je die verbreding concreet in je huis
doorvoeren?

M.D.C. Dat is een organisch
project, wat ik intergenerationeel,

(B)
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“ Een divers publiek
moet organisch
ontstaan. Ik geloof
niet in de diversi
teitsmedewerker
van het huis die
daar dan maar voor
moet zorgen. 	
”

bewezen, stompt af en maakt mensen
lui. Maar ik geloof tegelijk heel erg
in de “organiciteit” van een werking.
Niet: “Voilà, hier is het driejarige
contract, en nu leunen we achterover.
Kom maar af met het werk.” Ik denk
dat we in deze sector ook altijd zelfredzaamheid moeten beogen. Er is nooit
zekerheid. Je behoort niet tot een
gezelschap voor het leven. Je moet
dingen op het spel durven zetten. Ook
je werk. Als het niet goed is, moet je
drie dagen voor de première durven
zeggen: “Dit is het niet.”
ETC
intercultureel en genderdivers noem.
Het eerste wat De Standaard mij
vroeg toen ze me belde, was: “Komt
er een ensemble?” Het ensemble
zoals in Duitsland, dat is onmogelijk
in Vlaanderen. Bovendien impliceert
dat een nogal dictatoriaal model,
waarbij één artistiek leider alle regies
doet. Zo werken acteurs vandaag
niet meer, na de ontvoogding in de
Vlaamse golf. Dus kom je niet tot
een top-downmodel, maar tot een
verbindingsmodel.
Een voorbeeld: Valentijn Dhaenens
maakt volgend jaar een nieuwe
voorstelling, maar hij speelt ook mee
in Odysseus. Hij doet ook mee met
Ontroerend Goed, dat hier te gast is,
en hij doet toevalligerwijs de voiceover voor de voorstelling Cold Blood
van Jaco Van Dormael. Je ziet dus
een soort netwerk ontstaan, dat nooit
dogmatisch en nooit dwingend is.
ETC

Als je kijkt naar klassieke
stadstheaters, zoals de KVS
er vroeger ook een was,
kom je altijd uit op een vrij
hiërarchisch model. Dat kan
heel rigide zijn en artistieke
vernieuwing tegengaan.
Maar het had ook voordelen:
het onderhield repertoire en
bood acteurs werkzekerheid.
Het hield de huidige zogenoemde precarisering van
de kunstensector tegen. Kan
de structuur die je omschrijft
ook enige zekerheid bieden?

M.D.C. Qua tewerkstelling denk ik dat
het model dat ik voorsta – een open
ensemble dus – veel meer mensen
aan de slag houdt en werk geeft dan
het traditionele ensemblemodel. Het
andere model, dat is overvloedig

Laten we het even hebben
over de stad als artistieke
biotoop. Steden zoals
Londen en Amsterdam
hebben de laatste jaren
ingezet op de creatieve
industrie. Amsterdam heeft
veel aandacht voor de
nieuwbouw of renovatie van
kunstinstellingen, en trekt
daarmee bakken toeristen
aan. Tegelijk zie je dat de stad
voor kunstenaars onleefbaar
wordt. Het is er gewoon te
duur om te wonen of om een
repetitieruimte te betalen.
Bij mij rijst de vraag wat een
stad nodig heeft om een
goede broedplaats te zijn.
En hoe moet de KVS daar
volgens jou toe bijdragen?

M.D.C. Om te beginnen denk ik dat
Europa het gevaar loopt een soort
museum te worden, waarin toeristen
van stad A naar B hoppen. In het
oude continent wordt het grootste
product nog de museumcultuur. In
die zin heb je een juiste mix nodig.
Brussel is een bijzondere stad, een
stad van aankomst voor velen. Het
heeft die centrumfunctie en het is de
Europese hoofdstad, en zoveel meer.
Ook interessant aan Brussel is dat
de sociaal arme wijken centraal
liggen. Brussel is wat dat betreft,
denk ik, een geprivilegieerde stad.
Je hebt, zoals ik al zei, het gegeven
dat er heel veel “Brussels” zijn. Je
hebt die duizenden pendelaars die
komen en ’s avonds vertrekken. Je
hebt bovendien het Nederlandstalige
Brussel, dat is de helft zo groot als
Mechelen: 30.000 mensen. Dan heb
je het Engelstalige, het Arabisch
sprekende Brussel, het Franstalige
Brussel enzovoort.

We moeten een duidelijk signaal
geven aan alle Brusselaars: “De KVS
zou jouw plek kunnen zijn. ”Niet
zozeer een museum met een schone
façade. Daarom ook die “pay what
you want” bij sommige voorstellingen. Oké, dat zijn symbolische
acties, maar daarom is ook die meertaligheid noodzakelijk. Daarom doen
we alles met boventitels, wat een
enorme inspanning is.
Zoals sociologen zeggen: Brussel
is de toekomst van Europa. En
de toekomst van de kunsten van
Europa ligt niet alleen in het
verleden, maar in grote mate in
de toekomst. Ik ben er heel erg
van overtuigd dat die nieuwe
cultuur vorm zal krijgen in steden
als Brussel. Niet op de podia van
Avignon, de Ruhrtriennale of
deSingel. En ook niet in de monsterproducties van Ivo van Hove. Dat
is écht het oude Europa.
ETC

Kan ik zeggen dat hier in dit
huis al een soort van voorbereidend werk is geweest?

M.D.C. Wel degelijk. In die zin bouw
ik aan continuïteit. De samenwerking
die mijn voorganger Jan Goossens
heeft opgezet met het Franstalige
Théâtre National is uniek. Hier zijn
echt wel bakens verzet.
ETC

‘WE MOETEN HET THEATER AAN DE STAND TERUGGEVEN’

Een belangrijke verandering ten aanzien van je
voorganger, maar in feite
ook een voortzetting van
zijn gedachtegoed, is dat je
consequent je staf diversifieert. Je spreekt letterlijk in
je dossier over diversiteit op
en naast het podium. Maar
wat opvalt: je hebt het niet
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over de samenstelling van
je publiek, voor het podium
dus?
M.D.C. Ja, maar dat komt vanzelf.
Dat heb ik in Mechelen zien
gebeuren. Dat groeit organisch als
je personeelsbestand klopt. Daarom
zeg ik: “Problematiseer het niet.” Ik
herinner mij nog dat men zei: “Ja,
er staan wel drie gekleurde mensen
op het podium, maar de zaal is nog
blank.” Cut the crap, maak daar
alsjeblieft abstractie van. Nogmaals:
segregatie is voor sommige dingen
niet problematisch. Er is geen
probleem met het feit dat de witte
middenklasse naar Cold Blood van
Jaco Van Dormael komt kijken. Je
moet gewoon naar de optelsom
kijken. Ik ben er zeker van dat we
met de producties Slow en Malcolm
X meteen een divers publiek zullen
bereiken.
ETC

Dus je wilt geen klassiek
doelgroepenbeleid, zoals
dat nu nogal eens door
beleidsmakers voorgeschreven wordt?

Ik heb lang in Reizen Jihad van
SIN gespeeld. In die voorstelling
zitten een soefizanger en een
Vlaams-Marokkaanse acteur, Saïd
Boumazoughe. Als hij spreekt, denken
veel gasten in de zaal: “Hij is een van
ons, wij herkennen ons. Normaal
staan wij nooit op dat podium.”
Tijdens schoolvoorstellingen kan
ik die jongeren niet stilkrijgen. Ik
ben een man van veertig van wie zij
denken: “Het zal wel.” Wanneer Saïd
spreekt, is er meteen een klik. Voor mij
is dat de enige methode.
ETC

M.D.C. Nee, ik geloof dat het organisch uit ons beleid moet voortkomen. Ik zeg niet dat we niet alles in
het werk moeten stellen om te zorgen
dat we andere groepen mensen
bereiken. Maar ik geloof niet in de
diversiteitsmedewerker van het huis
die daar dan maar voor moet zorgen.
Ik geloof er alleen in als het
een geïntegreerd verhaal is van
publiekswerking, dramaturgie en
communicatie. Om een voorbeeld
te geven: wij doen heel veel audities voor Odysseus. Daarvoor is
de jongste acteur nu 13 jaar. Er zijn
24 Odysseusen. Via het middelbaar
onderwijs hebben we die aangesproken. Wat is het gevolg? Dat we
met Odysseus bezig zijn, werd al
snel door 30.000 tot 40.000 mensen
via Facebook gedeeld. Dus we zijn
nu al aan het “publiekswerken”,
maar we zijn tegelijkertijd aan het
communiceren en bezig met dramaturgie. Zo’n integratie van functies
is natuurlijk wel een ideaalbeeld,
want het blijft een groot huis en
we moeten veel overleggen.
ETC
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Wat versta jij onder
doelgroepenwerking?

“ In dit vak moet
je dingen op het
spel durven zetten.
Ook je werk. Als
het niet goed is,
moet je drie dagen
voor de première
durven zeggen:
‘Dit is het niet.’ ”

M.D.C. Met een clichébeeld: “We
hebben onze voorstelling. Hoe
gaan we er nu voor zorgen dat
die jongeren uit Molenbeek ook
in de zaal komen? Want cultuur
is goed voor hen.” Daar geloof ik
niet in omdat het paternalistisch
en top-down is. Omdat ze zich op
die manier niet vertegenwoordigd
voelen. Omdat ze er geen fluit mee
te maken hebben en omdat ze het
niet kunnen “lezen”.

Nog één politieke beleidsvraag. In Europa zie je
overal crisis, budget cuts,
zeker voor cultuur. Hoe
moet de sector op dit beleid
reageren? Ik zie nu vooral
een verdeel-en-heerspolitiek,
met als gevolg een hypercompetitieve en weinig
solidaire sector.

M.D.C. Wij hebben als sector
concurrentiële modellen. We teren
op een kapitalistisch systeem. De
survival of the fittest. De minister
gebruikte die vergelijking even,
kort na zijn aanstelling. En ze is erg
gevaarlijk. Want veel briljante kunstenaars zouden het nooit gehaald
hebben als ze niet juist omkaderd
waren geweest. The fittest mag nooit
in economische termen vertaald
worden, want dat zou een enorme
verschraling teweegbrengen.
ETC

Hoe zou de cultuursector
zich dan moeten verhouden
tot de politiek?

M.D.C. Dé sector bestaat niet: er
zijn nu al veel mensen die buiten dat
subsidiesysteem vallen en er toch
half in hangen of net niet in hangen.
Ik stel vooral vast dat organen die de
sector verdedigen momenteel vooral
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de sterkste spelers verdedigen. Dat
is niet gezond.
Als je het over de KVS hebt, denk ik
dat het stadstheater een functie heeft
binnen de sector. Dat betekent voor
mij, in deze context, dat je niet blind
voor je eigen project moet gaan,
maar dat je de sector intergenerationeel moet schragen, volgens de
premissen waar het huis voor staat.
Ik denk dat je dan ook moet zoeken
naar jonge makers, dat je die voeling
met afgestudeerden niet mag
verliezen enzovoort.
Eigenlijk komt je vraag te vroeg,
of net op tijd. De middelen zijn nu
verdeeld, de centen geteld. Het zal
blijken in hoeverre de sector het
persoonlijke kan overstijgen en
nieuwe modellen kan vinden om
samen te werken. Het zal nodig zijn.

Lees de uitgebreide versie van dit
interview op www.e-tcetera.be
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(B)
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“ Rain verbluft zo mogelijk nog meer dan het al zo virtuoos-complexe Drumming.”

Rain

De Standaard

Anne Teresa De Keersmaeker /
04-07.10.16*

26.01.17

Koninklijk Circus – Brussel
i.s.m. De Munt / La Monnaie & Kaaitheater

De Spil – Roeselare

03.11.16*
Concertgebouw – Brugge

24-26.11.16*
deSingel – Antwerpen

08-10.12.16
Vlaamse Opera – Gent
i.s.m. Vooruit

* muziek live uitgevoerd door het Ictus ensemble

03.02.17
cultuurcentrum – Hasselt

08-10.03.17
30CC/Schouwburg – Leuven
STUK & 30CC (Dubbeldans)

14.03.17
PBA – Charleroi
i.s.m. Charleroi Danses
www.rosas.be

In welke tijd
leven wij?

september 2016

Tijd en afstand in het oeuvre van Toshiki Okada
(A)

Op het Kunstenfestivaldesarts 2016
stelde de Japanse schrijver en regis
seur Toshiki Okada Time’s Journey
through a Room voor. Die voorstelling
trekt de toeschouwer mee in een
bijzondere, vertraagde tijdserva
ring. In het werk van Okada blijken
verleden, heden en toekomst steeds
54

innig verweven. Via die heterochronie
probeert de theatermaker een
antwoord te zoeken op de vraag
wat het betekent om ‘nu’ te leven.

door
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Sara Jansen

Aan het begin van Time’s Journey through a Room
(2016), de recentste voorstelling van Toshiki Okada
(°1973), laat een actrice ons met een brechtiaans gebaar
weten wat ons te wachten staat. ‘Straks zal ik deze kamer
binnenstappen en de geliefde van deze man worden,
vanaf nu, langzaam.’ Ze keert nog verschillende keren
terug om ons een update te geven over de busreis die
ze onderneemt naar haar nieuwe man. Haar beschrijving van het auto-ongeval dat de oorzaak is van haar
vertraging, refereert duidelijk aan het model dat Brecht
uitwerkte in zijn ‘straatscène’. Maar eerst vraagt ze ons
om de ogen te sluiten. Wanneer ze weer open mogen,
zijn we teruggekeerd naar het jaar 2012.
In wat volgt, zien we een man die vrijwel de hele tijd
met zijn rug naar het publiek zit, terwijl hij zich ongemakkelijk over de benen wrijft en zich een houding probeert
aan te meten. Hij wordt toegesproken door Honoka,
de geest van zijn overleden vrouw, die hem, al even
onbehaaglijk gesticulerend, terugvoert in de tijd, naar de
laatste dagen die ze samen doorbrachten. Ze blijft hem
herinneren aan de hoop en ambitie voor de toekomst en
het sterke gemeenschapsgevoel, vlak na de verwoestende
aardbeving van 11 maart 2011. De man probeert haar te
negeren. Zwijgzaam wacht hij op zijn nieuwe liefde, Alisa,
die veel te laat is. Hij zit letterlijk geklemd tussen heden en
verleden, en tussen contrasterende visies op de toekomst.
Zowel de roep van zijn overleden vrouw als het hier en
nu waarin hij gevangen zit, is ondraaglijk.
Time’s Journey through a Room geeft duidelijk aan
welke centrale rol timing en ritme, tijd en geschiedenis
spelen in het oeuvre van Toshiki Okada. Sinds hij in
1997 zijn gezelschap chelfitsch (een foute spelling van
het Engelse woord selfish) oprichtte, maakte hij ruim
vijftien theaterproducties. De laatste tien jaar is Okada
een graag geziene gast in theaters en op festivals in
het buitenland, een ervaring die hem inspireert en
duidelijke sporen nalaat in zijn werk. Tegelijkertijd blijft
zijn werk sterk verankerd in zijn eigen leefwereld: het
dagelijkse leven in Tokio, de specifieke Japanse sociaal-economische context en recente politieke ontwikkelingen in het land, en zijn eigen positie binnen de
Japanse hedendaagse theaterwereld. Wat zijn oeuvre
zo fascinerend maakt, is de manier waarop hij erin
slaagt zijn tijd te vatten. De titel van dit essay verwijst
dan ook naar de wijze waarop de kunstenaar zich
steeds opnieuw toelegt op de vraag wat het precies
betekent om ‘nu’ te leven.
Ik ontleen deze titel ook aan een essay van Jacques
Rancière, ‘In What Time Do We Live’. Daarin vraagt de
Franse filosoof zich af welke strategieën er denkbaar zijn
voor politieke kunst in dit posthistorische tijdperk. De
tijd, schrijft Rancière, werd losgekoppeld van potentieel.
Sinds het einde van de geschiedenis zijn we er niet meer
zo zeker van dat de toekomst verandering, verbetering of
revolutie zal brengen. Kunst kan vandaag alleen politiek
zijn als ze de tijd weergeeft als een heterochronie, of als
een ‘montage of times’.1 Het samenkomen van incompatibele, heterogene tijden is, zoals Peter Osborne argumenteert in Anywhere or Not at All, eigen aan het hedendaagse (the contemporary) zelf. ‘Hedendaags’ verwijst
niet alleen naar wat actueel is of naar een periode in de
(kunst)geschiedenis, maar ook naar de conditie waarin
we ons nu bevinden en die precies gekenmerkt wordt

IN WELKE TIJD LEVEN WIJ?

“ Het lot van Okada’s generatiege
noten, ook wel de Lost Generation
genoemd, is een weerkerend motief
in zijn voorstellingen.		
”

door het samenkomen van temporaliteiten in het heden.
Kunsthistoricus Terry Smith verwoordt het als ‘being
with time (con tempus), that is to say, with many times
at the same time’.2
Rancières ideeën resoneren met Okada’s meest
recente werk, dat precies het verlies van een toekomstperspectief in het Japan van na Fukushima aankaart.
Time’s Journey through a Room is zijn derde voorstelling, na Current Location (2012) en Ground and Floor
(2013), die zich afspeelt tegen de achtergrond van de
kernramp in Fukushima. In dit stuk lijkt iedereen het
verlopen van de tijd op een verschillende manier te
ervaren en neemt elk personage een andere positie in
ten opzichte van het verleden, het heden en de toekomst.
De actie wordt zodanig vertraagd dat ook het publiek
wordt meegenomen in een heel aparte tijdservaring.
In het Japan van vandaag, dat geconfronteerd wordt
met grote onzekerheden, niet alleen op sociaal-economisch vlak, maar ook wat betreft de veiligheid en
gezondheid van (meerdere) toekomstige generaties,
lijkt het begrip ‘toekomst’ zelf zijn betekenis kwijt te zijn.
Vervreemding
Het lot van Okada’s generatiegenoten, ook wel de Lost
Generation genoemd, is een steeds weerkerend motief
in de voorstellingen van chelfitsch. Toen in het begin van
de jaren 1990 de economische bubbel uit elkaar spatte,
en er plots een einde kwam aan de decennialange spectaculaire groei van de Japanse economie, stuikten ook
de traditionele structuren in elkaar. Jongeren die in de
jaren 1990 afstudeerden, werden onverwachts geconfronteerd met precaire werk- en leefomstandigheden.
Velen kwamen terecht in tijdelijke of onderbetaalde deeltijdse jobs en woonden in erg kleine kamers, nog thuis
bij hun ouders (parasite singles) of in mangacafés. In het
begin van de jaren 1990 zetten de freeters (een samentrekking van freelancer en het Duitse Arbeiter, mensen
in slechtbetaalde deeltijdse jobs) en NEET (afkorting van
not in education, employment or training) zich af tegen
de generatie van hun ouders, die nog stevig ingebed
was in de traditionele systemen.
Ook de otaku (mensen die obsessief met iets bezig
zijn, voornamelijk manga) en hikikomori (jongeren die
zich volledig isoleren van de maatschappij door hun
huis niet te verlaten) sloten zich oorspronkelijk af van
de maatschappij als een daad van verzet tegen de
veeleisende Japanse onderwijs- en arbeidscultuur. Ze
waren op zoek naar een alternatief ritme, een manier
om hun tijdsbesteding anders in te vullen, en anders
met de dagelijkse realiteit om te gaan. Door de aanhoudende recessie worden sinds de jaren 2000 ook oudere
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generaties geconfronteerd met herstructureringen en
neemt het aantal werklozen en daklozen gestaag toe.
In tegenstelling tot het homogeniserende discours
waar Okada en zijn generatiegenoten mee opgroeiden,
blijkt Japan toch een klassenmaatschappij te zijn, waar
armoede en discriminatie meer en meer zichtbaar
worden. De situatie verergerde na 11 maart 2011.
De voorstellingen van Okada spelen zich af in kantoren
(Hot Pepper, Air Conditioner and the Farewell Speech,
2009), supermarkten (Super Premium Soft Double Vanilla
Rich, 2015) en familierestaurants (Freetime, 2008), waar
zijn generatiegenoten in abominabele omstandigheden
tewerkgesteld zijn of de tijd doden. Zijn werk probeert
een antwoord te formuleren op de wijze waarop deze
jongeren vervreemd zijn van de traditionele, normatieve
maatschappij. In zijn eerste succesproductie, Five Days
in March (2004), onderzoekt Okada hun weigering om
deel te nemen aan de maatschappij als een politiek
gebaar. In een interview beschrijft hij de houding van
zijn generatiegenoten ten opzichte van wat er zich in de
wereld afspeelt als ‘betrokken, maar vanop afstand’.3
Vervreemding is hier zowel een belangrijk thema als
een vormelijke, artistieke strategie.
Five Days in March vertelt het verhaal van Minobe
en Yukki, die elkaar tijdens een concert ontmoeten en
daarna in een Love Hotel in Shibuya belanden. Ze spenderen er vijf dagen samen, zich niet bewust van wat er
zich ondertussen in de buitenwereld afspeelt. Ze hebben
dag en nacht seks en vergeten te eten of het nieuws op
televisie te bekijken. Ze verliezen elk besef van tijd uit het
oog. Wanneer hun geld op is nemen ze afscheid, zonder
namen of contactgegevens uit te wisselen. Ondertussen
is de oorlog in Irak uitgebroken.
Alle personages in het stuk zitten op een of andere
manier opgesloten in hun eigen tijd en ruimte. Ze
proberen elk aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen.
De jonge otaku Miffie trekt zich na het concert terug in
haar slaapkamer en fantaseert over uitwijken naar de
planeet Mars. Twee jonge mannen komen per ongeluk
in een anti-oorlogsbetoging terecht, en wandelen een
stukje mee, zij het in de staart, waar, zo zeggen ze zelf,
de minder fanatieke actievoerders zich ophouden.
Deze jonge Tokio-hipsters weten niet goed hoe met de
wereld om te gaan. Ze tonen weinig interesse in andere
mensen, relaties of de oorlog, hebben geen (vaste) job
en lijken zich voor niets of niemand te willen engageren.
De beeldentaal die Okada ontwikkelt in Five Days in
March belichaamt de precaire situaties waarin de personages zich bevinden en hun onverschilligheid tegenover
de realiteit. Zijn unieke stijl, die op de website van chelfitsch gedefinieerd wordt als een combinatie van ‘super
real Japanese’ en een ‘futloze noisy lichamelijkheid’
zoekt de grenzen op van de hedendaagse Japanse jongerentaal en experimenteert met een uniek bewegingsvocabularium, geïnspireerd door de typische houdingen en
gedragingen van tieners in de winkelstraten van Tokio.4
De personages ratelen of zeuren lusteloos zonder
stoppen, maken hun zinnen niet af, maar slaan onophoudelijk zijsporen in en springen van de hak op de tak.
Okada toont deze jongeren in onzekere lichaamshoudingen, alsof ze op zoek zijn naar hoe ze zich moeten
uitdrukken, en hoe zich te verhouden tot hun omgeving.
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“ In zijn recente werk introduceert
Okada de doden als personages,
met als doel om het onzichtbare
zichtbaar te maken.		
”

Ze prutsen aan hun kleren, grijpen naar een arm of
een been, hurken, wiebelen, verplaatsen hun gewicht
van hun hielen naar hun tenen en terug. Hun slome
lichaamstaal roept verveling op, passiviteit, en apathie.
De bevreemdende desynchronisatie tussen hun woorden
en hun gebaren versterkt de fysieke en mentale kwetsbaarheid die de personages uitstralen.
We vinden in deze benadering ook het subtiele
verzet en de performativiteit terug in het gedrag van de
jeugd in de hippe wijken Shibuya en Harajuku, die hun
lichaamshouding, taalgebruik, en kledij ‘losser’ maken
om zich af te zetten tegen de conditionering en formattering van het lichaam. Ze hangen rond, zetten zich op
de grond, dragen veel te grote afzakkende kousen en
extreme make-up. Dit ‘ineenzakken’ van lichaam en
taal, en het desynchroniseren van gesproken tekst en
gebaren, is dus tegelijkertijd een metafoor voor de onzekere situatie waarin de personages zich bevinden én een
hercodering van conformistisch gedrag. De houding van
de personages in Five Days in March zit voortdurend op
de grens tussen actie en inertie, rebelleren of afstand
nemen. Dat spanningsveld vinden we terug in het hele
oeuvre van Okada.
Politiek en ontwrichting
De voorstellingen van chelfitsch zijn niet alleen stevig
verankerd in de grootstedelijke realiteit van Japan,
maar ook in zijn theatergeschiedenis. Okada onderzoekt mogelijke strategieën voor politiek theater
door bijvoorbeeld het gebruik van brechtiaanse
elementen, fysiek theater en sociaal realisme door
de Japanse avant-garde van de jaren 1960 en 1970
te bestuderen. Zijn belangrijkste inspiratie is echter
de theaterrevolutie die schrijver en regisseur Oriza
Hirata (°1962) in het begin van de jaren 90 teweegbracht met zijn gezelschap Seinendan.
Ook Hirata’s theater herconfigureert de tijd en
vertrekt vanuit een breuk tussen woord en gebaren.
Zijn contemporary colloquial theatre werd in de Japanse
media al snel quiet theatre genoemd. Met een minimum
aan woorden en handelingen worden verhaallijnen
slechts geleidelijk aan, en op een indirecte manier, in
real time onthuld. Hirata’s zorgvuldig uitgewerkte scripts
zijn geschreven in een uitgepuurde Japanse spreektaal
en laten veel ruimte voor non-verbale communicatie.
Zijn project – dat veel invloedrijke uitlopers kreeg, onder
andere in de Japanse nationale politiek, het onderwijs, en de robottechnologie – is een reactie op het
conventionele moderne theater (shingeki) in Japan, dat
gekenmerkt wordt door literair geschreven of vertaalde
theaterteksten en een artificiële acteerstijl.
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Bovendien wil Hirata het theater ontdoen van de
uitgesproken ideologie die sterk aanwezig was in zowel
het shingeki- als het angura- (underground) theater van de
jaren 1960 en 1970. Zijn vernieuwende methodologie bood
jonge Japanse theatermakers een alternatieve manier om
urgente lokale en globale thema’s aan te snijden door in
te zoomen op de ontelbare microverhalen en geschiedenissen die zich in het dagelijkse leven met elkaar verweven.
Okada beroept zich voornamelijk op de acteermethode die Hirata ontwikkelde en waarnaar hij verwijst als
een ‘gespleten bewustzijn’. Hirata vraagt van zijn acteurs
om zich niet te concentreren op de tekst zelf, maar op
een object, een fysiek gebaar, of op de concrete aanwezigheid van een andere acteur op de scène. Dat bevrijdt
de acteur van de druk om emoties uit te drukken, zich in
te leven, of een rol te spelen, waardoor hij natuurlijker
overkomt. Om diezelfde reden maakt hij in zijn theaterteksten veelvuldig gebruik van geruchten, roddels en
andere indirecte constructies. Okada heeft die techniek
gemaximaliseerd in onder andere Five Days in March.5
Okada ontkoppelt verbale en non-verbale communicatie veel radicaler dan Hirata. Hij experimenteert met
het grensgebied waar het alledaagse gebaar, dat een
inherent deel uitmaakt van elke doorsneeconversatie,
bevreemdend en ‘abnormaal’ wordt. In plaats van hun
concentratie te verdelen tussen woord en beweging,
vraagt hij aan zijn acteurs om zich te concentreren op
het beeld dat aan de grondslag ligt van zowel woord als
gebaar. ‘[T]here must be something within the human
being that precedes the script or the bodily expression.
When you say something or make a gesture there must

“ De personages zijn elk op
hun manier niet mee met de tijd,
vallen erbuiten, verzetten zich
ertegen, schermen zich af.

”

be some underlying reason, something inside that is the
origin. That is where I want to take the consciousness.’ 6
Tijdens de repetities zoeken de acteurs naar gebaren
met dit beeld voor ogen. Vervolgens worden deze bewegingen vastgelegd, maar telkens opgevoerd alsof het om
improvisatie gaat. De acteurs moeten steeds teruggaan
naar dit oorspronkelijke beeld.
Hoewel ze niet helemaal losstaan van het script,
mogen de gebaren de tekst in geen geval illustreren.
De bewegingen zijn vreemd, maar blijven steeds herkenbaar verwijzen naar alledaagse gestes en gebaren, en
behouden een authenticiteit door hun verhouding tot
de persoonlijkheid van de performer. Door tekst en
beweging te desynchroniseren wil Okada de aandacht
vestigen op beide aspecten van de communicatie, op de
fundamentele verbondenheid tussen lichaam en stem,
en op de macht van de taal over het lichaam.
Maar deze benadering van gesproken taal en lichaamstaal geeft voor de theatermaker in de eerste plaats de
werkelijkheid weer. Hij stelt dat we ons in het dagelijkse
leven vaak niet goed uitdrukken en dat woorden en

(C)
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gebaren zelden op elkaar afgestemd zijn. Tegelijkertijd
zijn zowel de gesproken taal als de lichaamstaal overdadig in zijn werk. De tekst blijft komen in een onstopbare woordenstroom. De gebaren zijn uitvergroot,
versterkt en meestal buiten proportie. Dit resulteert
in een unheimlich effect, maar ook in een ritme dat
fascinerend, aantrekkelijk en grappig is.
Door zijn focus op het gebaar in een reflectie op
het Japan van vandaag, toont Okada’s oeuvre ook een
grote affiniteit met de Japanse hedendaagse dans.
Daarin zijn alledaagse bewegingen en de indrukken
en sporen die het hectische leven in een overbevolkte
stad als Tokio achterlaten op het lichaam, vaak het
uitgangspunt van het dansmateriaal. Het waren overigens dansrecensenten die zijn voorstellingen als eerste
opmerkten. Okada werkt samen met choreografen en
dansers, zoekt voortdurend de grens op tussen zijn
unieke acteerstijl en dans, en maakt veelvuldig gebruik
van (live) muziek in zijn voorstellingen.
De essentie van zijn unieke werkwijze zit in het consequent van elkaar scheiden en naast elkaar plaatsen, of
desynchroniseren, van de verschillende elementen van
de voorstelling: tekst, beweging, muziek, decor. Okada
creëert ook afstand tussen de personages, die zelden
met elkaar communiceren, en tussen de acteur en zijn
rol. Het is in deze context dat we de invloed van Brecht
op zijn werk moeten begrijpen. Okada beroept zich
uitvoerig op de brechtiaanse gestus en het vervreemdingseffect om de afstand tussen acteurs en publiek in
vraag te stellen, maar ook om een vorm te geven aan de
afstand tussen jongeren van zijn generatie en de politiek.
De zeven acteurs in Five Days in March stappen in en
uit hun rol, verwisselen van personage, en spreken het
publiek rechtstreeks toe – om het verhaal of hun acties
toe te lichten, of aan te kondigen wat gaat komen. De
tekst is fragmentarisch: verhaallijnen meanderen, en
worden voortdurend onderbroken, vertakt en herhaald.
Het avontuur van Minobe en Yukki wordt gedeeld door
alle acteurs, die elkaar afwisselen op de scène, delen van
hun verhaal uitbeelden, doorvertellen wat ze gehoord
hebben, commentaar geven of tussenkomen in elkaars
versies van het gebeuren. Zo worden de relaties tussen
de verschillende gebeurtenissen maar langzaamaan
duidelijk en krijgt het publiek het verhaal te zien vanuit
meerdere invalshoeken.
Okada’s keuze om te schrijven in een uitgesproken jongerentaal, die vanuit traditionele hoek als ‘arm’ omschreven
wordt, is een politiek gebaar. Hij wil deze taal, zijn eigen
dagelijkse taalgebruik, serieus nemen en geeft zo een
stem aan subculturen die vaak genegeerd of verstomd
worden, en aan een hele generatie die de stempel
‘verloren’ meekreeg. Ik zie de aandacht die hij heeft voor
de materialiteit van lichamen en gebaren in dezelfde
context. Door woorden en gesticulatie van elkaar los te
koppelen, ontstaan nieuwe lagen van betekenis.
In zijn recente werk introduceert Okada de doden als
personages. Ook deze strategie heeft tot doel om het
onzichtbare zichtbaar te maken, gehoor te geven aan
alternatieve stemmen en andere geschiedenissen zichtbaarheid te geven. Hirata schrijft dat het theater sinds de
jaren 1990 zich onderscheidt door de manier waarop het
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“ Okada geeft een stem aan
subculturen die vaak genegeerd
of verstomd worden, en aan
een hele generatie die de stempel
‘verloren’ meekreeg.		
”

zich richt tot de ander, en reflecteert over de context, de
maatschappij.7 Okada wil die idee verruimen door zich te
richten tot de onzichtbare andere: niet alleen tot mensen
uit het verleden, maar ook tot de generaties die nog
moeten komen.
Japan na Fukushima
Time’s Journey through a Room (2016) is de derde
voorstelling waarin Toshiki Okada de catastrofale
gevolgen van de aardbeving van 11 maart 2011 en
de kernramp in Fukushima onder de loep neemt. Het
stuk belicht de onmogelijkheid om door te gaan na
een gebeurtenis waarvan de onzichtbare maar levensbedreigende gevolgen blijven duren, en dat voor
onbekende tijd zullen blijven doen. Het stuk weeft een
complexe temporele textuur, waarin uiteenlopende
benaderingen van tijd tegenover elkaar geplaatst
worden en ook het publiek wordt meegezogen in een
alternatieve tijdservaring.
Het publiek wordt geconfronteerd met de ondraaglijke machteloosheid van de drie personages, die
zichtbaar de strijd aangaan met de druk van de tijd en
de geschiedenis. Het hoofdpersonage, een man die
zijn vrouw niet lang na de aardbeving verloor aan een
acute astma-aanval, blijft vrijwel de hele tijd verstomd
en immobiel op de scène zitten. Hij bevindt zich letterlijk op het kruispunt tussen de trajecten die uitgezet
worden door de twee vrouwen. Alisa verplaatst zich
minimaal in het hier en nu. Ze baant zich moeizaam
een weg tot bij de man met wie ze, ooit, langzaamaan,
een nieuw leven wil beginnen, wanneer ze daar klaar
voor is. Honoka, de spraakzame geest van zijn overleden echtgenote, verplaatst zich sneller, met veel meer
energie. Ze voert hem voortdurend terug in de tijd, naar
de eerste dagen na de ramp, die haar radicaal heeft
veranderd. Ze was herboren en had weer hoop voor de
toekomst. Maar haar idealen voor een betere wereld
voelen pijnlijk uit de pas aan, nu iedereen alweer doet
alsof er niets gebeurd is en het begrip ‘toekomst’ zelf
geen betekenis meer heeft. Aan het einde van het stuk
lijken de man en zijn nieuwe liefde versteend in de tijd.
Ze zitten samen aan tafel, in stilte. Hun handen raken
elkaar lichtjes.
De personages zijn elk op hun manier niet mee met
de tijd, vallen erbuiten, verzetten zich ertegen, schermen
zich af. Ze zitten vast in hun eigen moment en vinden
geen aansluiting met het heden. We zijn getuige van
een rouwproces en het tijdsverloop dat geassocieerd
wordt met het steeds terugkeren naar het moment van
het trauma om er vat op te krijgen. In zekere zin herhaalt
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(contemporariness).8 Door het spectrale te introduceren,
wordt het voortdurend samengaan van verschillende
tijden, ritmes en verhalen hier nog uitvergroot. Time’s
Journey through a Room toont wat Peter Osborne
beschrijft als de disjunctive conjunction van temporaliteiten eigen aan het hedendaagse, maar versterkt door
de gevolgen van de aardbeving, tsunami en meltdown,
ook gekend als de Triple Disaster.9 In zijn werk zoekt
Toshiki Okada naar een antwoord op de noodzaak die
zich opdringt in het Japan van na Fukushima, om niet
alleen het ‘nu’ kritisch weer te geven, maar zowel heden
als verleden en toekomst anders te denken.

Okada deze beweging ook zelf, door hetzelfde thema
meerdere malen te benaderen, maar telkens vanuit een
(iets) ander perspectief.

(A)

In alle drie de voorstellingen over het Japan van na
Fukushima wordt de kwestie van het ‘verdergaan’, of
het verwerken van een trauma, gekoppeld aan letterlijk afstand nemen of ‘verder weggaan’. Blijven en
verantwoordelijkheid opnemen, of weggaan en zichzelf
in veiligheid brengen? Instappen in het verhaal van
nationale samenhorigheid of weigeren de doctrine te
aanvaarden? Toegeven aan de druk van anderen en
de maatschappij of je eigen manier zoeken om met
de situatie om te gaan?
Okada, die na de nucleaire ramp met vrouw en
kinderen uit Tokio wegtrok naar het zuiden van het land,
op de vlucht voor de radioactiviteit, toont een gelijkaardige tweespalt in zowel Current Location (2012) als in
Time’s Journey through a Room (2016) en in Ground and
Floor (2013). Daarin verschillen twee broers van mening
over de eis van de geest van hun overleden moeder om
haar wensen te eren en bij haar te blijven. Okada stelt
hier ook de idee van de Japanse identiteit, de betekenis
van de natie, en de rol van de overheid (die erg zwijgzaam is over de reële gevolgen van de catastrofe) in
vraag door tegengestelde interpretaties en houdingen
naast elkaar te plaatsen.
Zowel in Ground and Floor als in Time’s Journey
through a Room introduceert Okada de geest van een
overleden familielid. Zo neemt hij het verleden en de
geschiedenis in het hier en nu van de voorstelling op
en probeert hij een antwoord te bieden op het feit dat
meer en meer niet-synchrone tijden elkaar kruisen en
zich met elkaar vervlechten in het hedendaagse Japan.
Okada doet een beroep op geesten, die, zo zegt hij, net
als de acteurs, enkel bestaan als ze gezien worden, als
er getuigen zijn, om het verleden op een andere manier
te actualiseren. De manier waarop hij het hedendaagse
Japan weergeeft, resoneert met wat Italiaans filosoof
Giorgio Agamben beschrijft als dys-chrony, een disconnectie met het heden die eigen is aan het hedendaagse
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Commons
in de kunsten:
een experiment

september 2015

Wat we vandaag kunnen leren van een middeleeuws
sociaal-economisch model
(A)

Is de klassieke institutionele kritiek
passé? Heel wat kunstenaars nemen er
vandaag geen genoegen meer mee om
slechts wat kritische kanttekeningen
te plaatsen bij de werking en machts
structuren van kunstinstellingen.
Steeds vaker proberen ze samen met
die instellingen actief na te denken
over hoe het anders zou kunnen. Toen
het kunstencentrum Dampfcentrale
uit Bern kunstenaar Nicolas Galeazzi

uitnodigde om de eigen institutionele
fundamenten te bevragen, zette die
een experiment op rond het eeuwen
oude model van de commons. Wat
gebeurt als je dat naar een heden
daagse artistieke context vertaalt?

COMMONS IN DE KUNSTEN: EEN EXPERIMENT

Door
Nicolas Galeazzi
Vertaald door Maxime Schouppe
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Binnen en buiten de kunstwereld groeit sinds 2008 de
interesse voor de commons, het middeleeuwse systeem
van gemeenschappelijk gebruik en beheer van natuurlijke grondstoffen zoals weilanden, visbestanden, wateren energievoorraden. Sommigen zien een hedendaagse
update van dat systeem als het ideale antwoord op de
financiële crisissen, een subversieve anarchistische
beweging, of zelfs als een derde weg die het dualisme
kapitalisme-communisme kan openbreken.
Er zijn ook kritische tegenstemmen. De commons
zou een onmogelijke terugkeer inhouden naar het lokale
niveau in een verregaand geglobaliseerde wereld, en
daarom niet veel meer zijn dan economische romantiek.
Hoewel het systeem gezien kan worden als een vorm
van radicale democratie, krijgt het vaak het verwijt een
alibirevolutie te zijn die geen plausibel alternatief vormt
voor het kapitalisme, maar het net in stand houdt.
Toch proberen heel wat kunstenaars de commons
als leidraad te nemen bij het vormgeven van de institutionele kaders waarbinnen ze opereren. Het proces dat
sociale wensen omzet in instellingen, begrijpen ze als
een open en veelzijdig knutselwerk.
Ruilen of delen?
In de jaren 1980 ging Dampfzentrale Bern van start als
een onafhankelijke, door kunstenaars uitgebate ruimte
in een gekraakte energiecentrale. Na verloop van tijd
groeide het uit tot een nogal prestigieuze en ‘klassieke’
instelling – tenminste, dat verweet de huidige artistieke ploeg zichzelf. Toen ze me in 2014 vroeg om een
artistiek experiment te bedenken dat een nieuw licht
zou kunnen werpen op de institutionele architectuur
en werking van de Dampfzentrale, kwam ik met het
voorstel om het kunstencentrum tijdelijk om te vormen
tot een commons, een gemeenschappelijke grond.
Op diverse plaatsen in de Zwitserse Alpen vind je
vandaag nog vormen van dit oude economische model.
Samen met een twintigtal kunstenaars probeerde ik
het te praktiseren in de context van een hedendaags

“ Het gebruik en beheer van
het gemeenschappelijke goed is
een gedeelde verantwoordelijkheid.
Maar wat betekent dat met betrek
king tot de kunst?		
”

kunstencentrum. We noemden ons experiment de
ArtsCommons, en we begonnen met een gesprek over
de fundamentele verschillen tussen ruilen en delen.
Ruilen veronderstelt dat goederen verdeeld worden
onder verschillende entiteiten, zodat ertussen handel
kan plaatsvinden. Die eigendomsverklaring is het basisprincipe van de markteconomie. Valuta vergemakkelijken
het ruilproces: ze maken waardeverschillen meetbaar en
laten ingewikkelde persoonlijke relaties buiten beschouwing. Het kapitalisme zet de accumulatiemotor in gang:
mensen willen hun persoonlijke eigendom namelijk
voortdurend doen groeien.
Bij delen worden niet zozeer de goederen maar
de zorgtaken verdeeld. Het gebruik en beheer van het
gemeenschappelijke goed is een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar wat betekent dat met betrekking tot
de kunst? Waar moet zorg voor worden gedragen?
Het kunstwerk? De kunstenaar? Het creatieve proces?
Acht principes
In het artikel ‘The Tragedy of the Commons’ (1968)
beweerde filosoof Garrett Hardin dat een goed in
gemeenschappelijk bezit onvermijdelijk uitgeput raakt
omwille van de egoïstische aard van de mens. Een individu draagt namelijk alleen zorg voor iets wat hij persoonlijk bezit. Die stelling bleek erg invloedrijk. Het primaat
van de privatisering dringt vandaag door tot in de verste
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“ De mythe van de kunstenaar
als authentieke drager van een
uniek idee ontstond in de romantiek en is vandaag nog steeds
diepgeworteld.		

(C)

”

Duurzaam maar conservatief

uithoeken van onze levens. Een compleet andere visie
vonden we in het boek Governing the Commons (1990)
van econome en Nobelprijswinnares Elinor Ostrom. Na
breed empirisch onderzoek naar diverse economische
gemeenschappen over de hele wereld kwam ze tot de
conclusie dat een commons-model onder welbepaalde
omstandigheden wel kan werken. Het is net veel duurzamer dan een geprivatiseerde economie, en bezit
bovendien een grote sociale waarde. Over welke specifieke omstandigheden heeft Ostrom het dan? In Design
Principles and Threats to Sustainable Organization that
Manage Commons (1999) definieerde ze acht basisprincipes voor een goed functionerende commons-economie.
Die lijken op het eerste gezicht niet echt compatibel met
de noden van een artistieke gemeenschap, noch met die
van een open, flexibele samenleving die gestoeld is op
immateriële arbeid en een creatieve kenniseconomie.
Het eerste principe (‘definieer duidelijke limieten’)
vraagt om een duidelijke afbakening van grondstoffen
en gebruikers, wat uitsluiting in de hand werkt en kan
leiden tot verstarring. Principes 5 (‘ontwikkel een systeem
waarbij leden van de gemeenschap het gedrag van de
leden bewaken’) en 6 (‘gebruik graduele sancties wanneer
regels geschonden worden’) doen meer denken aan
een burgerwacht dan aan een kunstenaarsvereniging.
Veel artiesten en instellingen zouden ook het derde
principe maar niks vinden: ‘Zorg ervoor dat wie aan
de regels onderhevig is, ook kan deelnemen aan de
wijziging ervan.’ Zo’n afspraak zou hun autoriteit en autonomie immers op de proef kunnen stellen. Principe 4
onderstreept het belang van de erkenning door externe
autoriteiten, wat het verlangen naar subversie doorkruist.
Een vraag die zich opdrong: Hebben we de neoliberale invulling van het ‘zelf’ te zeer geïnternaliseerd om
een institutioneel alternatief, gebaseerd op het model
van de commons, niet alleen te denken maar ook daadwerkelijk uit te voeren?

We brachten een bezoek aan Bergschaft Grindelwald,
dat zich op 80 kilometer afstand van de Dampfzentrale
bevindt, in de Zwitserse Alpen. Antropologe Marianne
Tiefenbach bestudeerde er dertig jaar lang de lokale
commons-economie. Volgens haar komt die in veel
opzichten overeen met die van het beroemde voorbeeld
Tröble, dat Ostrom beschrijft in haar boek.
Grindelwalds stichtingsakte dateert van 1404. De regels
in dat document zijn in de afgelopen 600 jaar slechts drie
keer gewijzigd. Alleen dorpelingen kunnen deelnemen aan
de commons. Zij genieten de rechten en dragen de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan. Eén lid neemt
de coördinatie van het werk in de bossen en weilanden
voor zijn rekening, net als de taken met betrekking tot de
veeteelt en de kaasproductie, en dat meestal voor een
periode van zo’n dertig jaar. Het meest gebruikte communicatiemiddel van de gemeenschap is het gesproken
woord. Ons bezoek maakte duidelijk dat de grootste drijfveer van de leden om zich voor de commons in te zetten,
de traditionele cultuurwaarden zijn die van generatie op
generatie worden doorgegeven. Dat alles maakt de sociaal-economische structuur erg duurzaam (ook op het vlak
van het milieu), maar tegelijk behoorlijk conservatief.
De radicale verschillen met onze eigen omstandigheden sprongen natuurlijk in het oog. Onze kunstenaarsgemeenschap bestaat uit een losse, hypermobiele,
internationaal vertakte groep mensen, die onderling vaak
tijdelijke verbanden met elkaar aangaan. Wij ontmoeten
elkaar in steden, niet in de bergen of op het platteland.
De taken die we uitvoeren, kunnen wijzigen met elk nieuw
project dat we opstarten. Ook onze ‘regels’ zijn voortdurend aan verandering onderhevig en worden dikwijls op
informele wijze bepaald. En wat zijn onze grondstoffen?
Waaruit bestaan onze weilanden? Wat is ons equivalent
voor het onkruid wieden en het bewateren? Hoe organiseren we dat?
Voortdurend heruitvinden
In een grote open ruimte in de Dampfzentrale creëerden
we drie functionele zones: een gereedschapstoren,
een grondstoffenplank en een reeks werktafels. De
ArtsCommoners – zo noemden we onszelf – en hun
gasten bewogen vrij rond tussen deze drie gebieden.
Elke participant initieerde of nam deel aan een specifieke
praxis op een werktafel. De ruimtelijke afscheidingen
veroorzaakten een bepaalde flow – een economie – tussen
en voorbij onze verschillende praktijken.
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Alles wat tot de ArtsCommons behoorde – of het nu
materieel of immaterieel was, een voorwerp, een gedachte
of een persoon – werd beschouwd als een ‘halffabricaat’.
Het onaffe droeg steeds de uitnodiging in zich om het te
vervolmaken. Na elke stap van het verwerkingsproces
werd het echter achtergelaten en opnieuw beschouwd
als een halffabricaat. Op die manier genereerden we een
overvloed aan grondstoffen. Met een Alpenmetafoor zou
je kunnen zeggen dat we onophoudelijk ‘kaas’ in ‘gras’
transformeerden, dat op zijn beurt opnieuw werd verteerd
door de zeven magen van de ‘kunstkoe’.
Het al dan niet exclusieve karakter van de groep
lokte veel debat uit. Op een bepaald ogenblik definieerden we een ArtsCommoner als iemand die
door minstens één andere actieve participant was
aanbevolen, maar na verloop van tijd lieten we die
regel varen. Elke nieuwkomer kon een potentiële
ArtsCommoner zijn, en alle anderen hadden de
opdracht hem of haar in hun praxis in te wijden.
De betrokkenen hadden sowieso heel verschillende
engagementen. Het strak afbakenen van de groep
gebruikers had weinig zin.
Veel van de problemen met de commons werden
op den duur erg concreet en zichtbaar. We ontdekten
dat de discussies over de regels – het speels speculeren over hun effect, politieke relevantie en utopische
kenmerken – meestal relevanter waren dan het toepassen
en handhaven ervan. Wat in mijn beleving uiteindelijk
de commons tot stand bracht, was het verschil en
het verband tussen de abstracte discussie over de

“ We ontdekten dat de discussies
over de commons-regels meestal
relevanter waren dan het toepassen
en handhaven ervan.		
”

samenlevingsregels enerzijds, en de praxis van het
door elkaar weven van onze kunstvormen anderzijds.
De commons werden geen realiteit door het vastleggen
van een set regels, maar door het onophoudelijke
verwerken en heruitvinden ervan.
Autonoom en uniek?
Ostroms onderzoek maakt ongetwijfeld een belangrijk
punt, maar heeft niet de ambitie om te breken met het
kapitalisme. De econome presenteert de commons
eerder als een pragmatisch erf binnen de kapitalistische
natuur: onder de genoemde voorwaarden kan het een
duurzame economie genereren voor een specifieke
groep mensen met specifieke noden of grondstoffen.
Maar die pragmatische visie gaat voorbij aan het feit
dat de historische strijd tussen het gemeenschappelijke
en het private in de andere richting wordt beslecht. In
beginsel zijn dingen gemeenschappelijk en moet elke

(D)
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menselijke economie een specifieke vorm van verdeling rechtvaardigen – privatisering is slechts een van de
mogelijke vormen. Dat geldt ook voor kennis en creativiteit. ‘Mijn idee’ is eigenlijk nooit echt ‘mijn idee’, maar
altijd een cultuurproduct: de uitkomst van een lange
gemeenschappelijke geschiedenis.
Maar de kapitalistische wensmachine vraagt om een
duidelijk afgebakend, zogezegd autonoom ‘zelf’. Binnen
die individualistische tijdgeest is de kunstenaar niets
minder dan een rolmodel. De mythe van de kunstenaar
als authentieke drager van een uniek idee ontstond in
de romantiek en is vandaag nog steeds diepgeworteld
in de geesten van al wie in de kunstensector werkzaam is. Van de hedendaagse artiest wordt flexibiliteit
gevraagd, evenals een voltijds persoonlijk engagement
(zonder dat daar een adequate vergoeding tegenover
staat), creativiteit als drijfveer in welk soort werk dan
ook, en een individuele competitiegeest die een unique
selling point vooropstelt. Ondertussen koestert hij de
illusie dat hij de samenleving observeert vanuit een
zelfgekozen extern standpunt.
De systemen die de mensheid voortbrengt, evenals
hun crisissen, zijn bovendien zo complex geworden
dat individuele perspectieven er nauwelijks nog vat
op hebben – denk maar aan de klimaatverandering en
de financiële crisis. In zo’n wereld moeten objecten
(allerhande cultuurproducten, computers, naturalia) en
subjecten (collega’s, vrienden, instellingen) beschouwd
worden als actieve, intelligente en communicatieve
partners. Dat geldt voor om het even welke wereldburger en dus ook voor kunstenaars. Louter opgevat
als een praktisch instrument voor een beter beheer
en gebruik van grondstoffen binnen lokale, specifieke
omstandigheden, maakt de commons in deze toestand
nauwelijks het verschil.
Transindividualiteit
Het experiment van de ArtsCommons verschafte ons geen
duidelijk beeld van hoe een mogelijke toekomstige instelling voor of voorbij de kunsten er zou kunnen uitzien. Het
hielp ons wel om te ontdekken dat het vraagstuk waar
het eeuwenoude commons-model ons mee confronteert,
nog fundamenteler en abstracter is dan we aanvankelijk
dachten. De commons kan de basis vormen voor een
gesprek over andere verhoudingen tot individualiteit en,
mutatis mutandis, andere vormen van kunstenaarschap.
In zijn paper The Production of Subjectivity: from
Transindividuality to the Commons (2010) noemt de
Amerikaanse filosoof Jason Read de nog wijdverbreide,
maar al te strakke tegenstelling tussen het individu
en het collectief het product van een langdurige ‘filosofische Koude Oorlog’. Het eerste wordt nog vaak
beschouwd als een entiteit geïsoleerd van de bredere
samenleving, terwijl het tweede het individu dreigt op te
slokken en in totalitarisme kan vervallen. Maar natuurlijk
zijn de vele elementen die de basis vormen voor onze
individualiteit, zoals ons taalgebruik en onze gedragingen, niet 100 procent uniek. Ons wordingsproces
als individu (dat niet stopt zolang we leven) is geworteld in bepaalde condities, die we steeds tot op zekere
hoogte delen met andere individuen en collectiviteiten.

“ We kunnen een minder indi
vidualistische kunstenaarschap
ontwikkelen: een dat bewuster
resoneert en actiever connecteert
met haar directe omgeving.
”

Vandaag worden die gekoloniseerd door het kapitalisme, dat via deze weg doordringt in onze woorden,
gedachten, gewoontes en verlangens.
Het goede nieuws is dat we de wisselwerking tussen
de condities en hun articulaties niet als eenrichtingsverkeer hoeven te beschouwen. Net zoals een concrete
taaluiting niet alleen de uitdrukking is van een taalsysteem, maar ook steeds de potentie bezit om dat systeem
te wijzigen (wat ervoor zorgt dat talen blijven evolueren),
kan bottom-up aan de condities worden gemorreld. Dat
veronderstelt een politiek activisme dat zich niet alleen
in de straten begeeft, maar ook in een abstractere omgeving: het gelaagde relationele veld tussen individuen
onderling, en tussen individuen en collectiviteiten, dat
Read omschrijft met de term ‘transindividualiteit’.
Deze theoretische gedachten kunnen volgens mij
helpen om een minder individualistische vorm van
kunstenaarschap te ontwikkelen: een dat bewuster
resoneert en actiever connecteert met haar directe
omgeving. En wat betekent dat voor de hedendaagse
kunstinstelling, die deel uitmaakt van een economie
die drijft op de promotie van sterke, getalenteerde
individuen? Dat lijkt me de kernvraag.

Een uitgebreidere, Engelstalige versie van dit
artikel verschijnt in oktober in het boek Turn,
turtle! Re-enacting the Institute, onder redactie
van Elke Van Campenhout.

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

Kaasfondue, geen raclette.
Dampfzentrale
Elinor Ostrom
Distributie van kaas op
de Bergschaft Holzmatten,
Grindelwald © Marianne Tiefenbach

Nicolas Galeazzi   is coördinator van de postgraduaat
opleiding a.pass in Brussel. In zijn onderzoek probeert
hij economie als een artistieke praktijk te herdenken,
in plaats van kunst als economische activiteit.
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Kunstenaarsbijdrage:
Tibaldus
‘Het verhaal moet letterlijk zo
begrepen worden als het beschreven is;
ik ben trouwens nooit symbolisch.’
– Witold Gombrowicz
Een jonge Gombrowicz schreef dit in een inleiding
op zijn vroege verhalen, maar het zou evengoed
het adagium kunnen zijn van het Gentse gezelschap
Tibaldus. In de twaalf (!) voorstellingen die KASKalumni Simon De Winne, Timeau De Keyser en Hans
Mortelmans de voorbije zeven jaar maakten, komt
telkens een bijzondere verhouding tot het spelen en
theatraliteit naar voren. Hun poëtica wordt gekenmerkt
door een intrigerende letterlijkheid. Tibaldus speelt
letterlijk theater. Deze zin valt uiteen in twee delen: er
wordt demonstratief gespeeld, op een manier die de
conventies van het spelen en de theatrale uitdrukking
benadrukt en deconstrueert. Dat levert dan weer letterlijk theater op, waarvan de echtheid (‘het-gebeurt-karakter van het theater’) uit de letterlijke geste voortvloeit. Elke handeling ‘doet’ of ‘beweegt’ iets omdat ze
letterlijk is en niet naar een symbolisch buiten verwijst.
Door steevast te vertrekken vanuit een onderzoek naar
wat theater als medium betekent, en wat zijn eigenheid
is ten opzichte van andere disciplines, ontstaat de
mogelijkheid om meer na te denken vanuit een vorm
of situatie dan vanuit psychologie. De cirkel, de arena,
de scène (waarvan het op- en aftreden meestal bewust
gemarkeerd wordt), het licht: uit deze concrete vormelijke elementen ontstaat de betekenis. Het spel is bij
Tibaldus deel van deze vormelijke visie. Hun methode
is die van het expliciete spelen, een taak die het gezelschap met ernst vervult, maar ook met speelsheid en
humor, zoals je van een spelerscollectief verwacht.
Tibaldus toont uitdrukkelijk de transitie die een speler
doormaakt wanneer hij een ‘personage’ wordt: een
acteur zet een kroon op en wordt zo een koning. Zo
eenvoudig is dat, en tegelijk zo complex. Tussen het
samenvallen van het ‘spelen’ en de afstandelijkheid van
‘het tonen’ zit de letterlijkheid. En daar ontstaat... ‘iets’.
De frictie tussen speler, tekst en spel doet het theater
als uitzonderlijk moment en plek dan ook niet vervallen.
Integendeel, het wordt voortdurend bestendigd. Door
zo zorgvuldig om te gaan met deze misschien oldskool
factoren van de theaterkunst, en een dito woordenschat
nieuw leven in te blazen, legt Tibaldus een passie voor
het medium én het metier aan de dag, en dat speelt
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ook inhoudelijk mee. ‘Wij doen hier iets voor u, nu.’ De
naakte esthetiek maakt dat dit engagement wordt aangescherpt. Dat engagement impliceert trouwens ook: elk
creatieproces opnieuw vrijwel van nul beginnen, met als
enige gegeven en moeilijke keuze ‘het theater’.
De uitzonderingspositie van het theater wordt bij
Tibaldus overigens vaak uitgelokt door het tegenover
zijn negatief te plaatsen. Op temporeel niveau vinden we
die antitheatraliteit terug in de verstilde, tableau-achtige
scènes en het gestuele karakter van Paard: een opera
(2013). Maar ‘het wringende niets’, waaruit de theatrale
dynamiek ontstaat, krijgt ook een concreet lichaam op
de scène. Bij Tibaldus duiken er vaak figuren op die
elke communicatie problematiseren, die zich niet in de
mal van de symbolische orde laten sluiten en weigeren
een vastomlijnde identiteit of personage aan te nemen,
dat bij uitstek wordt geconstrueerd door de taal – een
belangrijk thema in Tibaldus’ werk. Denk maar aan de
‘zwijger’ in Persona, 2013 of aan de koppige Yvonne,
prinses van Bourgondië in Gombrowicz’ gelijknamige
stuk. Die laat zich door iedereen uitkafferen omwille van
haar lelijkheid, maar verkiest stoïcijns niet te reageren.
Net dat maakt haar aanwezigheid ondraaglijk en drijft
het drama, ‘het gevangen zitten in de taal’ van de andere
personages, op de spits.
Yvonne en ‘de zwijger’ verzetten zich tegen de representatie, maar net daarin licht de werking van het theater en
de speler, die zich altijd verhouden tot de representatie,
op. Ook de STAP-acteurs, die er zo hun heel eigen, vaak
onverstaanbare, geïmproviseerde en eclectische, manier
van vertellen op nahouden in 4:3 (2013), belichamen het
ideaal van Tibaldus’ letterlijke spelvisie, omdat er geen
afstand is tussen wie ze zijn en hoe ze zich uitdrukken.
Het ‘letterlijke’ wordt hiermee niet alleen een tool, een
visie op spelen, maar ook een latent droombeeld. Het
tonen van het spelen – niet doorleefd, niet psychologiserend, maar wel zeer betrokken en in die zin persoonlijk – breekt idealiter door de muur van het theater op zoek
naar een puur ‘zijn’ voor elke speler op de scène. En dat
‘zijn’ – of de poging daartoe – kan alleen maar benaderd
worden in die bijzondere ruimte van het theater.
Tibaldus toont kortom een haast tautologische liefde
voor theater, omdat het theater is. Niet vanuit een
gemakkelijkheidsoplossing, wel vanuit een radicale,
onvoorwaardelijke en consequente liefdesverklaring en
verantwoordelijkheidszin. Waarom theater? Daarom.
(Kristof van Baarle en Charlotte De Somviele,
beeld: Pieter Dumoulin)
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NOOIT
OPGEVOERD
TONEEL.

DRAMATIS PERSONAE

—
—
—
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De koning
De koningin

De gezelschapsdame van de koningin
De duivel
De luie zoon van de koning
De heks
De vriend aan het hof
De kleermaker van de koning
Het dansende paard dat de dood symboliseert
De jonge heks die de overspeligheid symboliseert
Het paard dat het paard symboliseert
Een verre kennis van het hof
De waanzinnige dochters
Een toevallige passant
De hofdames en het meisje dat bij hen inwoont
Andere verschijningen

TEKST
:
Hans Mortelmans
REGIE
:
Timeau De Keyser
SPEL
:
Simon De Winne
MUZIEK :
Seppe Gebruers
DECOR :
Simon Van den Abeele
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(te verschijnen in onderstaande volgorde).
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Het toneel speelt zich af in Wetteren. Behalve het derde
toneel in het tweede bedrijf dat in Milaan plaatsvindt.
Een hof met edellieden. De edellieden zijn nooit vrij
in hun manier van spreken. Ze zijn gebonden aan hun
positie in de wereld. Ze zijn leugenachtig. Leugenachtig!

en dit met zijn ogen dicht.
De twee andere acteurs zien dit gebeuren
vinden dit merkwaardig
en besluiten mee te spelen.
Ze komen op, gaan staan, doen hun ogen dicht,
en spelen dat hun hond gestorven is.

1
Drie acteurs komen op.

2

Dit is niet de eerste keer dat we de drie zien.
In de eerste scène stonden ze ook al samen op het podium.

Een acteur komt op.
Ze spelen drie kleine rollen uit een stuk van Shakespeare.
Hij heeft gisteren met De Kamerheer gesproken.
De oudste acteur kennen we nog omdat hij iets
verkeerd zei.

Hij zei:

Hij moest “doodgraver” zeggen maar versprak zich en zei

De schouwburgen lopen vol met bonenstaken.

“doodgaver”.

Voor ons, oude bomen, is er geen plek meer.

Daarom is de oudste van de drie nu wat zenuwachtig
en zijn draad kwijt.

De mensen willen enkel nog jong theater zien, en ik
begrijp niet eens wat dat is.

De drie acteurs gaan weer af.
Maar de oudste van de drie is zo zenuwachtig dat
hij vergeet
mee te gaan.
Het duurt een minuut, misschien iets korter,

3

voor hij beseft dat hij daar nog staat en dit

Er staat een acteur op de scène.

niet de bedoeling is.

Hij wacht daar al uren.

Hij doet zijn ogen dicht.

Er zou normaal gezien toch een danseres moeten
komen opdagen?

En hij doet
Hoe is dat in godsnaam mogelijk?
wat hij altijd doet wanneer hij zenuwachtig is op
de toneelscène:

De acteur gaat dan maar weer af.

hij speelt dat zijn hond gestorven is.

En net op het moment dat hij in de coulissen verdwijnt,

Het is zo’n goede acteur

komt de danseres op.

dat hij erin slaagt het publiek te doen geloven dat hij

Maar de scène is op dat moment al ingestort.

1 – een hond heeft.

De danseres merkt dit op

en 2 – dat zijn hond gestorven is,

en gaat dan ook maar af.
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4

Het is trouwens veel te groot voor de kleine zaal.
Onoverzichtelijk in feite.

Drie oudere acteurs staan op de scène.

Het decor is duidelijk gepikt

Ze staan er nog maar net, maar ze spelen,

uit een andere voorstelling.

ze spelen!

Ik weet het niet helemaal zeker maar

dat ze daar al uren en uren staan.
Ze doen dit zo goed dat ik van mijn stoel val.

ik denk dat het er een van het NTGent was.

Even wil ik me verontschuldigen

Uit het toneelstuk Vergeten straat geloof ik.
Op zich vind ik het bijzonder grappig

en was dit geen toneel,

dat de drie jonge acteurs heel dat decor

dan had ik mij ook verontschuldigd.

met zijn ingewikkelde houten constructie,

Ik weet het niet, het was een vreemd gevoel,

de vele precies opgestelde spots,

alsof ik en alle andere toeschouwers in de zaal

draden, schroeven, schermen,

te laat waren gekomen.

helemaal naar dat zaaltje hebben gesleurd.

Ze spelen!

God mag weten hoe het daar binnenging!

Ik word opnieuw wat kalmer, want ik weet dat ik
op tijd ben.

En wat nu zo vreemd was,
de hele voorstelling lang zat ik daar en dacht ik

Acht uur stond op het kaartje en het is precies
vijf over acht.

dat het decor nu net daarom zo veel betekenis kreeg.
De mensen die Vergeten straat hadden gezien,
die moesten wat meemaken!
Want daar stond nu dan die lange, grote muur,
symbool voor het failliet van een samenleving,

5

of voor de angst van de mens,
of het vallen van de Tsarenmaatschappij,

Eerst is de scène leeg en donker.

ik weet het in feite niet meer zo goed,

Er klinkt helemaal geen muziek.

maar hier, hoe het hier stond, symboliseerde het niets.

Dan beweegt er iets op de scène

En toch hadden deze drie jonge acteurs

en je voelt aan dat er drie jonge acteurs staan.

zo hun best gedaan om dat hele spul,

Ik denk dat zowat het hele publiek samen met
mij dacht:

met dwarsbalken en al
in dat kleine zaaltje te krijgen.

Aha, drie jongemannen!
Dan zien we ook dat
er een decor opgesteld staat dat
geen dramaturgische reden heeft om daar zo te staan.
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6

De actrice is zo ongelooflijk kwaad dat ze weggaat.
Het blijft akelig stil op de scène.

De tweede acteur is zijn tekst vergeten.

Je zou dan denken dat het daarbij blijft,

De actrice die aan de rand van de scène staat te
wachten, denkt:

maar neen,

Jah, dat gaat hij nu zelf oplossen.
De acteur weet niet zo goed wat hij moet doen.

de acteur is zo goed,
dat hij de fantastische fout maakt,

Hij denkt dat de actrice hem wel zal helpen.

dronken van adrenaline, roemzucht, en ik weet
toch niet wat,

De actrice denkt nog steeds dat hij zijn plan maar
moet trekken.

dat hij opnieuw opkomt en voor de derde keer
hetzelfde doet.

De tweede acteur is zo goed dat hij niet wegsluipt,

En wat nu zo merkwaardig is

maar speelt

hoewel we nooit hebben kunnen raden

speelt!

welk stuk of welk personage van Witold Gombrowicz
hij precies speelde,

dat zijn personage wegsluipt.

ik precies begreep waar de scène over ging.

Het is een personage uit een stuk van
Witold Gombrowicz.
En de acteur komt ermee weg en brengt het publiek
aan het lachen.
De actrice is nu zo kwaad dat ze niet meer opkomt.
Na de pauze
komt de tweede acteur opnieuw op.
Hij heeft het bijgelegd met de actrice.
Hij is tevreden,
maar is nu toch weer zijn tekst vergeten.
De tweede acteur doet precies hetzelfde als voor
de pauze.
Op precies dezelfde manier, met precies dezelfde
rare bewegingen,
sluipt hij niet weg,
maar speelt hij dat zijn personage wegsluipt.
En enkel de grootsten op aarde weten
hoe briljant het is om twee keer dezelfde fout te maken.
En opnieuw komt de acteur er niet alleen mee weg
maar laat hij het publiek nog harder in lachen
uitbarsten dan daarnet.
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