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EEN
FANTASTISCHE
TOEKOMST

Midden februari organiseerde het Kortrijkse kunstencentrum BUDA
het symposium The Fantastic Institution. Artistiek leider Agnes
Quackels bracht een heleboel interessante kunstenaars en kunstwerkers samen, die het publiek hun visie gaven op wat een kunstinstituut moet zijn, of zou kunnen zijn. Ook Kunstencentrum Vooruit
denkt na over zijn toekomst, nu het een ‘Vlaamse kunstinstelling’
wil worden. Tijdens het festival Blauwdruk wil het stilstaan bij zijn
nieuwe status en vragen stellen over zijn verantwoordelijkheden als
‘grote instelling’.
De vraag hoe een instituut er in de 21ste eeuw moet uitzien, wordt
niet alleen behandeld op symposia: sommige organisaties maken
een serieuze transitie door. Denk aan het stadstheater NTGent,
waar er zwaar weer is sinds artistiek leider Johan Simons de deur
achter zich dichtdeed. Een nieuwe leider is nog niet gekozen, en
ondanks de reeks voorstellen die verschillende kunstenaars en
kunstwerkers uitschreven op vraag van Rekto:verso en Etcetera
(zie de onlinereeks: Quo vadis, NTGent), stelde de vacature teleur.
Veel ruimte voor een nieuwe, uitgesproken, radicale visie is er niet
in te bekennen.
Verder van huis is er veel hetze over het legendarische stadstheater Volksbühne in Berlijn. Vanaf volgend seizoen zwaait curator
Chris Dercon (voorheen directeur van Tate Modern) er de plak. Zijn
kosmopolitische figuur symboliseert voor velen de vernietigende
impact van het globalisme op lokale culturen en diversiteit. Jeroen
Coppens analyseert in dit nummer het protest tegen Dercon. Wat
betekent het om niet langer een intendant aan het hoofd te hebben,
maar een curator?
Lara Staal gaat dieper in op die vraag. Wat zijn de mogelijkheden
van het begrip ‘curator’ (vooral gebruikt binnen de beeldende
kunsten) voor het domein van de podiumkunsten? We kennen wel
programmators, artistieke directeurs en consorten. Maar schuilen
er in het begrip ‘curator’ geen mogelijkheden voor een inhoudelijke
verdieping van de programmatorsrol?
Naast de kunstorganisaties staat ook het instituut ‘de acteur’ onder
druk. Zo houdt Willem de Wolf verderop in dit nummer een pleidooi
voor opleidingen die het beroep ‘acteren’ niet conserveren, maar
juist uitdagen, herdenken, veranderen. Hoe ziet de toekomst van de
acteur er dan mogelijk uit? Michiel Vandevelde zag The Re’Search
van de Münchner Kammerspiele waar de acteurs het digitale spelen,
zodanig dat het acteren digitaal wordt. Een interessante casus, die
resoneert met het pleidooi van de Wolf.
De vraag naar het institutionele en zijn mogelijke (ideale) inrichtingen, die duikt om de zoveel tijd op. Elke keer even prangend als
de vorige. Maar hoe vertalen de ideeën die op symposia en festivals
of in tijdschriften worden gedeeld zich uiteindelijk naar de realiteit
van een instituut, of breder, het kunstenveld?
Dat is een vraag voor de toekomst.
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De curator
voor het voetlicht

maart 2017

Een pleidooi voor zichtbaarheid én engagement in de podiumkunsten

Terwijl kunstenaars voortdurend
kritisch besproken en geanalyseerd
worden, blijft de functie en invloed van
de programmator vaak ongrijpbaar.
De term ‘curator’, die gangbaar is in
de wereld van de beeldende kunst,
kan meer zichtbaarheid geven aan
6

het werk van deze ‘bemiddelaar’ en
zo een kritisch discours rondom de
functie ontwikkelen.
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Door
Lara Staal
Tekeningen Brecht vandenbroucke

De functie van programmator is niet los te zien van de
opkomst van het vlakkevloertheater. Dat vrije theater,
met zijn grillige dynamiek – wars van regels, protocollen,
kaders en hiërarchie – schiep ruimte voor iemand om de
artistieke identiteit van een huis of festival te bepalen.
De invulling van die functie is heel divers: iedereen doet
het anders, een richtlijn bestaat niet en er is nog altijd
geen opleiding voor (hoewel er op dit moment meerdere
masteropleidingen en cursussen opduiken over curatorschap in de podiumkunsten1). Toch zijn er een aantal
gemene delers: de programmator selecteert kunstenaars
en gezelschappen, bepaalt het aantal voorstellingen en
in welke zaal ze staan, ontwikkelt contextprogramma’s
en stelt programma’s samen voor festivals of kleinere
clusterprogramma’s.
De inhoudelijke gedachtes erachter – het tonen
van een bepaald soort werk, het blootleggen van een
inhoud – vinden hun weerslag in contextactiviteiten,
programmateksten, publicaties en andere communicatie-uitingen, waarin de programmator een belangrijke rol
speelt. Tot slot beheren programmators vaak een eigen
programmabudget en zijn ze, afhankelijk van het huis of
festival waar ze werken, verantwoordelijk voor de financiële onderhandelingen met gezelschappen.
Opvallend genoeg is er met de ontwikkeling van
de functie van programmator nauwelijks een discours
over ontstaan. Met de opkomst van de curator in de
beeldende kunst zijn er boeken vol geschreven over de
taken en betekenis van deze rol, maar in het theater is
het nagenoeg stil gebleven. Waarom is reflectie over
de organisatie van de kunstsector en de specifieke
rollen daarbinnen zo belangrijk? Wellicht omdat een
gebrek aan context en historie het kritische denken
onder druk zet. Wie niet blootgesteld wordt aan een
publiek kritisch bewustzijn, heeft de vrije hand om zich
achter allerlei omstandigheden te verschuilen. Macht
vereist een discours waarmee je iemands positie en
werkzaamheden kunt analyseren, om die vervolgens
te kunnen bekritiseren en bevragen. Terwijl de kunstenaar uitgebreid besproken en bekritiseerd wordt vanaf
het moment dat hij of zij zijn werk openstelt voor een
publiek, blijft de programmator vaak in de schaduw
staan, terwijl hij achter de schermen een enorme invloed
heeft. Hij bepaalt immers welke stemmen prevaleren
boven andere en welke theatermakers de kans krijgen
zich te ontwikkelen. Er zijn kunstenaars die groot zijn
geworden dankzij het vertrouwen van een programmator of artistiek leider (of door een groep programmatoren, aangezien programmatoren vaak hun keuzes op
elkaar afstemmen).

“ Terwijl de kunstenaar uitgebreid
besproken en bekritiseerd wordt,
blijft de programmator vaak
in de schaduw, terwijl hij een
enorme invloed heeft.
”

invalshoek nieuw werk te ontwikkelen, bepaalt de
volgorde en voorziet de werken van een overkoepelend
kader (al dan niet thematisch).
Theatermakers hebben daarentegen vaak zelf al de
context van hun werk bepaald in de vorm van teksten,
flyers en beeld. Daarnaast zijn voorstellingen gebonden
aan een duur, anders dan de meeste beeldende kunstwerken en installaties, waardoor de hoeveelheid werken
die een podiumcurator zijn publiek kan voorschotelen,
beperkter is. Daar komt bij dat hij of zij over aanzienlijk
minder keuze beschikt: theatervoorstellingen zijn geen
materiële objecten die bewaard blijven. De programmator is voor zijn keuze afhankelijk van voorstellingen
die recent zijn gemaakt of hernomen kunnen worden.
Daarnaast heerst er een cultureel ongemak rond
de term curator. In Nederland houden we niet van
grote woorden. Jezelf curator noemen wordt binnen
het theaterveld al snel gezien als ijdelheid of bravoure.
Dat ongemak komt soms voort uit bescheidenheid.
Programmators zien zichzelf als dienstbaar aan het werk
en kunstenaar, en willen zichzelf niet op de voorgrond
plaatsen. Maar ongemak en angst voor verantwoordelijkheid kunnen al snel dicht bij elkaar komen te
liggen. Wat mij betreft vraagt de invloedrijke functie
van programmator juist om een term als ‘curator’.
Door in het woord nadruk te leggen op de keuzes die
een programmator maakt, worden ze tastbaarder en
daarmee bediscussieerbaar.

Bescheidenheid
Sinds kort horen we steeds vaker het woord ‘curator’
in plaats van programmator. Het komt uit de beeldende
kunst, waar de curator zorg draagt voor het behoud van
een collectie (‘curator’ komt van het Latijnse curare of
‘zorg dragen’). De inhoud van de functie is in het theater
niet identiek dezelfde als die in de beeldende kunst.
In die laatste wereld zijn de invloed en macht van de
curator groot: hij (of zij) kiest de werken uit, geeft kunstenaars de opdracht om aan de hand van een bepaalde
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Het woord ‘programmator’ legt de nadruk op het
plaatsen van werken en voorstellingen in een zaal. Je
‘programmeert’ een seizoen, wat zoveel betekent als:
je maakt een selectie uit het aanbod en verdeelt die zo
goed mogelijk over de verschillende dagen en ruimtes.
Dat is een waardevol vak. Het gaat erom de beste condities te bepalen om een voorstelling optimaal tot haar
recht te laten komen. Maar het vakmanschap van de
programmator is volgens mij iets anders dan dat van de
curator. De functie van veel theaters en festivals behelst
immers veel meer dan het louter plaatsen van voorstellingen in tijd en ruimte.
Wellicht dat door de bezuinigingen van de afgelopen
jaren – en de onderliggende kritiek dat kunstenaars en
kunstinstituten met de rug naar de samenleving waren
komen te staan – de behoefte is gegroeid om voorstellingen contextueel in te bedden. Het is in elk geval
duidelijk dat theaters en festivals al lange tijd veel meer
doen dan alleen het presenteren van voorstellingen. Ze
werken thematisch, cureren interdisciplinair door installaties en videowerk naast voorstellingen te plaatsen,
organiseren diners waar de scheidslijn tussen eten en
voorstelling nagenoeg verdwijnt, geven publicaties uit,
creëren ontmoetingsruimtes en organiseren gesprekken
en debatten.
Die ontwikkeling is niet alleen een reactie op eerdergenoemde kritiek, ze komt ook voort uit een behoefte
onder theaters om zich lokaal te wortelen en duurzamer
om te gaan met hun publiek. Wellicht heeft de autonomisering van de kunsten haar doel gemist. We lijden
onder de puur representatieve functie van de kunst,
en de scheiding tussen kunst en leven. Het losmaken
van opdrachtgeverschap en de ontwikkeling van een
subsidiestructuur was in eerste instantie uiteraard een
overwinning, want het bracht een vrijheid voort die het
mogelijk maakte los van de belangen van opdrachtgevers te creëren. Tegelijkertijd ontstond er zo ook een
kunstwereld die het risico loopt vrij geïsoleerd van de
rest van de samenleving te opereren. Het contextueel
inbedden van werk doet een poging om kunst weer
midden in de samenleving te plaatsen en verbindingen
te leggen met andere disciplines en dagelijkse aspecten
van het leven.
De curator speelt hierin een cruciale rol. Zodra een
huis of festival niet alleen afzonderlijke voorstellingen
presenteert maar bewust draden spint tussen werken
en probeert een ‘totaalruimte’ te scheppen, kunnen
we spreken over de grotere dramaturgie van een
programma. Het gaat erom met oog voor de kracht van
de afzonderlijke werken een groter kader te scheppen
dat een dieptelezing mogelijk maakt van zowel de individuele elementen en de relaties ertussen als van het
grotere geheel. Cureren is verwant aan choreografie,
collage en dramaturgie. Maar anders dan die drie
begrippen verhoudt het zich niet alleen tot de microwereld van een voorstelling, maar gebruikt het de grotere
kaders (van de titel en het programmaboekje, tot de
ruimte waarin het plaatsvindt) om het totaalconcept tot
uiting te brengen.
De weerstand tegen het begrip ‘curator’ komt
vaak voort uit angst dat de curator zich als ‘über-kunstenaar’ opwerpt en de afzonderlijke voorstellingen
tot een gesamtkunstwerk forceert. Maar ik denk dat

8

“ Het gaat erom te zien waar de
verbeelding van de academicus
begint, en waar de theorievorming
van de kunstenaar.
”

hier hetzelfde geldt als voor een goede dramaturg of
kunstenaar: met waarachtig inzicht in de kwaliteiten
van de afzonderlijke onderdelen kan dat alleen maar
op een interessante manier gebeuren, die de lezing van
een afzonderlijk werk vergroot in plaats van verkleint.
Context wordt immers altijd geschapen, ook als je
doet alsof het niet zo is. Beter zet je het bewust in,
waardoor de contextualisering meerdere lagen in het
programma aanbrengt en allicht ook verbindingen met
andere domeinen legt. Alleen als de contextualisering
weloverwogen wordt ontwikkeld, kunnen de keuzes
geadresseerd worden, niet in de laatste plaats door de
kunstenaars die participeren.
Onaf huis
Het vakmanschap van de curator ligt in de mogelijkheid
om een tijdelijk landschap te scheppen dat aanzet tot
reflectie en uitwisseling, dat de toeschouwer beweegt en
idealiter blijft prikkelen, lang nadat hij of zij het theater
verlaten heeft. Cureren gaat voor mij over de beroemde
‘poreuze wanden’ van het theater van dramaturge
Marianne Van Kerkhoven. Een curator wordt gedreven
door de wil om kunstwerken te verbinden aan het leven
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omdat kunst – net als wetenschap, journalistiek en politiek – een poging doet om te reflecteren op de wereld,
hem in kaart te brengen en te hervormen. Slecht curatorschap gaat voor mij dan ook over het onvermogen om
kunst en reflectie als twee kanten van dezelfde munt te
zien. Het gaat er niet om de academicus het werk van de
kunstenaar te laten interpreteren, maar te zien waar de
verbeelding van de academicus begint, en waar de theorievorming van de kunstenaar.
Curatorschap is voor mij ook een antwoord op de
kritiek op het kapitalisme, waarin producten passief
worden geconsumeerd. Cureren gaat immers nooit over
de afname van geïsoleerde gebeurtenissen, maar altijd
over de constructie van een geheel. Daarin is het belangrijk geen kant-en-klare ruimte te bouwen waar alle verbindingen al zijn gecreëerd en uitgelegd. Cureren is juist het
bouwen van een onaf huis, een geraamte, met spijkers
die er maar half zijn ingeslagen waardoor nieuwe spontane verbindingen gelegd kunnen worden. Een landschap
dat vraagt om een toeschouwer en alleen door de actieve
interpretatie van een publiek tot leven komt.
Een interessant voorbeeld hiervan was de afgelopen
editie van het Kunstenfestivaldesarts, waar het centrale
thema de toeschouwer uitnodigde tot verdergaande
associaties en interpretaties. De centrale gast van het
festival was de Franse theatermaker Philippe Quesne,
die ‘de grot’ inbracht als thematische rode draad,
zonder dat alle voorstellingen onder dat thema moesten
worden ondergebracht. Het festivalhart vormde een
artistiek project op zichzelf, ontworpen door Quesne. In
een grote, zwarte ballon in een oude kerkzaal konden
elke avond zo’n honderd toeschouwers deelnemen aan
verschillende activiteiten. Het thema van de grot raakte
aan verschillende tendensen: zowel de behoefte om je
terug te trekken en opnieuw in contact te komen met
datgene wat werkelijk belangrijk is, als de angst voor de
buitenwereld en de zoektocht naar bescherming. Maar
ook de betekenis van het donker, van underground en de
behoefte om sporen achter te laten. Zo werd het thema
geen geforceerd kader waar alle voorstellingen onder
werden geplaatst, maar kreeg het vorm als thematische
rode draad die uitnodigde tot verdere reflectie, en als
fysieke ruimte (het festivalhart) waar samenkomst en
gesprek met het publiek kon plaatsvinden.
De manier waarop een festival gecureerd is, kan
bijdragen aan intensievere participatie van de toeschouwers. Zo cureerde Florian Malzacher in september 2012
tijdens Steirischer Herbst het marathonfestival Truth Is
Concrete. Tijdens dat programma bracht hij activisten
en kunstenaars samen die voorbijgaan aan het louter
representeren van de wereld en allen geworteld zijn in
een vorm van politiek engagement. Het festival was 24/7
geprogrammeerd, met om en nabij de 300 lezingen,
panels, performances, concerten, films en workshops.
Zo creëerde Truth Is Concrete een 170 uur durende
performatieve ruimte voor reflectie en actie.
Een ander voorbeeld is de Kortrijk Congé-editie van
juli 2014 die een ‘stad in staat van uitzondering’ ontwikkelde. (Kortrijk Congé was een jaarlijks festival van één
dag en één nacht, dat tussen 2006 en 2016 altijd op
locatie plaatsvond en op heel interactie wijze streefde
naar een samenkomst van kunst en samenleving.)
Vijfentwintig uur betrad je als deelnemer een afgezet
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“ Zoals de waarde van een
kunstwerk vaak besloten ligt
in de reflectie op de betekenis
van het werk, zo is dat voor
de schepping van een artistiek
programma precies hetzelfde.

”

deel van de stad, mits je bereid was je paspoort en geld
bij binnenkomst af te geven en voedsel te doneren. In
deze tijdelijke stad was participatie nodig om de stad
draaiende te houden. Het bubbelbad ging alleen aan als
er voldoende hout gehakt was om het van de nodige
energie te voorzien; er kon alleen gegeten worden als
er toeschouwers bereid waren te helpen koken; er was
alleen sprake van kennisuitwisseling als mensen bereid
waren zich in te schrijven om een lezing te geven en hun
kennis te delen et cetera.
Zo bekeken kan het cureren van een programma of
festival al snel in de buurt komen van het organiseren
van een protest of beweging. De huidige behoefte aan
collectief handelen is te begrijpen vanuit een verlies
aan maatschappelijke verbeelding van alternatieven. De
alomtegenwoordige realpolitik die dromen naïef vindt en
utopieën gevaarlijk, heeft een gevoel van onmacht en stilstand voortgebracht. Iedere dag is zichtbaar hoe we als
burgers steeds minder agency lijken te hebben over onze
omgeving; publieke ruimte wordt geprivatiseerd, demonstraties mogen alleen in het park gehouden worden en
vraagstukken rondom zorg, onderwijs en voedsel hebben
we uitbesteed. Het is dus niet gek dat de kunst en de
instituten zaken als burgerschap, gemeenschap en stemvorming terug op de agenda plaatsen. Kunst – en zeker
theater, door de livecomponent – heeft de potentie om
publieke vraagstukken gemeenschappelijk onder de loep
te nemen, te bediscussiëren en te herdenken.
Juist de curator kan ertoe bijdragen dat het theater
zich meer verhoudt tot de samenleving als geheel.
Afhankelijk van hoe een programma gecureerd is,
heeft het de potentie een diversiteit aan mensen aan te
spreken en kan het verschil en oppositie de theaterruimte
binnenbrengen. Omdat in het cureren de relatie tussen
kunstwerken en buitenwereld centraal staat, kan de
curator zich bekwamen in het betrekken van verschillende
disciplines en herkomsten binnen één programma. Het
is de uitdaging om de kunsten weer in het publieke hart
van de samenleving te plaatsen, liefst in samenhang met
verwante disciplines als onderwijs, media en politiek.
Verbindingen
Bewust omgaan met curatorschap als vak biedt ruimte
om actief met bovenstaande uitdagingen bezig te
zijn. Thematisch werken creëert de mogelijkheid om
verbindingen te leggen met mensen die vanuit een
andere discipline met vergelijkbare vraagstukken bezig
zijn. Wederzijds bestaat daar veel belangstelling voor,
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is mijn ervaring. Dat viel onder andere op tijdens het
programma ME/WE, dat in maart 2014 in Theater Frascati
plaatsvond en reflecteerde op de huidige staat van de
participatiesamenleving. Imrat Verhoeven, politicoloog
aan de Universiteit van Amsterdam, herkende in een
lecture-performance van theatermaker en journalist
Anoek Nuyens exact de thema’s die hij in zijn werk
aanstipt, maar was zeer verrast over hoe de taal die
Nuyens gebruikte meteen tot de verbeelding sprak.
Andersom krijgt een voorstelling meer betekenis en
waarde als je voelt dat deze in verbinding staat met
gedegen onderzoek en analyse van de actualiteit.
Curatorschap als discipline schept tot slot ruimte voor
institutionele kritiek. De beeldende kunst wordt sinds
de jaren 1960-1970 gekenmerkt door een periode van
institutionele kritiek, waarbij kunstenaars de machtsmechanismen van kunstinstellingen, musea, curatoren en
subsidiënten hebben ontleed, bekritiseerd en zichtbaar
gemaakt. Tot op vandaag is dat merkbaar in het werk
van hedendaagse beeldend kunstenaars. Werken van
bijvoorbeeld Andrea Fraser en Hans Haacke hebben de
weg vrijgemaakt voor hedendaagse initiatieven als de
huidige Gulf Labor Coalition, een alliantie van internationale kunstenaars die de werkomstandigheden van de
arbeiders die het Guggenheim Abu Dhabi bouwen sterk
bekritiseren en het bestuur van Guggenheim New York
onder druk proberen te zetten. Het theater lijkt dit gek
genoeg te hebben overgeslagen. Buiten The Curators’
Piece van Tea Tupajic en Petra Zanki zijn er nauwelijks
voorbeelden van podiumkunstenaars die de condities
waarbinnen werk tot stand komt tot hoofdonderwerp
hebben gemaakt.
Curatorschap maakt het mogelijk de machtsmechanismen waarbinnen een programma tot stand komt te
betrekken in het festival. De manier waarop de selectie
van werken tot stand is gebracht, de wijze waarop
kaarten worden verkocht en betaald, de afkomst van
het voedsel dat wordt geserveerd en de wijze waarop
werken gerealiseerd zijn, kunnen deel worden van
de curatie. Zo ontwikkelt de Zwitserse theatermaker
Christophe Meierhans op dit moment een project voor
verschillende festivals waarbij iedere toeschouwer
automatisch per voorstellingskaartje 1 euro doneert;
het festival wordt vervolgens afgesloten met een debat,
waarbij gezamenlijk gediscussieerd wordt over wat er
met het geld moet gebeuren. Het is trouwens opvallend
hoeveel kunstenaars de rol van curator op zich nemen
of curatoriële praktijken betrekken in hun werk, zoals
Thomas Hirschhorn met The Bijlmer Spinoza Festival,
een 60-daags programma dat de beeldend kunstenaar
in 2009 in de Bijlmer in Amsterdam organiseerde. Tino
Sehgal cureerde in oktober 2016 onder de titel ‘Carte
Blanche to Tino Seghal’ interventies door kunstenaars in
Palais de Tokyo in Parijs.

“ Het woord ‘curator’ – en het daarmee zichtbaar maken van de curatoriële keuzes – biedt de mogelijkheid
om het vak kritischer, bewuster en
transparanter te maken.
”

door de actualiteit worden ingegeven. Het vakmanschap
van de curator ligt in de kunst om de beste condities te
scheppen voor alle diverse stemmen die hij of zij heeft
uitgenodigd, en tegelijkertijd een overkoepelend kader
te creëren dat zowel op zichzelf staat als de afzonderlijke
werken verrijkt. Kunstwerken bezitten een bepaalde
mate van compromisloosheid, omdat ze zich over het
algemeen minder bezig hoeven te houden met het
bemiddelen van verschillende belangen.
Het woord ‘curator’ – en het daarmee zichtbaar
maken van de curatoriële keuzes – biedt kortom de
mogelijkheid om het vak kritischer, bewuster en transparanter te maken. Het erkennen van de inhoudelijke
en artistieke invloed van de manier waarop een festival
of programma gecureerd is, maakt het mogelijk het
vak van de curator te bediscussiëren en te waarderen.
Alleen zo kan het worden verdiept en verbonden aan
de vele uitdagingen van deze tijd. Zoals de waarde van
een kunstwerk vaak besloten ligt in de reflectie op de
betekenis van het werk, zo is dat voor de schepping van
een artistiek programma precies hetzelfde. Het gaat er
niet om slechts ervaringen te produceren. De ruimte om
belevingen te contextualiseren en te duiden is van even
groot belang. Binnen curatorschap als discipline ligt die
reflectie idealiter voortdurend besloten in het scheppingsproces zelf.
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Theaterwetenschappen in Amsterdam
biedt in de Master International
Dramaturgy veel aandacht aan
curatorschap, en ook DAS Theatre
onderzoekt binnen Expanded Curation
de rol van curator in de podiumkunsten.
Daarnaast start de Universiteit van
München in maart 2017 met de
gloednieuwe post-degreecursus
‘Curation in the performing arts’.

Compromissen
Hoewel curatorschap zeker een artistieke praktijk is, ben
ik niet geneigd de curator en de kunstenaar volledig
aan elkaar gelijk te stellen. De kunstenaar bepaalt vaak
zijn eigen startpunt, terwijl de curator de kaders bepaalt
aan de hand van het werk dat zich presenteert of die

DE CURATOR VOOR HET VOETLICHT

Lara Staal werkt als programmamaker, schrijver,
moderator, dramaturg en docent. Ze werkt op projectbasis bij Frascati Theater in Amsterdam met als voornaamste focus thematische programma's, de begeleiding van makers en het festival Something Raw.
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De Chris Dercon-crisis
De ophef over de nieuwe baas van de Berlijnse Volksbühne
wijst op dieperliggende breuklijnen

(A)

In Berlijn komt er aan de Volksbühne
na 25 jaar een wissel van de macht.
In april 2015 werd al aangekondigd
dat het contract van intendant Frank
Castorf niet verlengd zou worden.
De Berlijnse senaat koos voor Chris
Dercon, de Belgische curator die de
afgelopen tien jaar het Tate Modern in
12

Londen leidde. De hevige discussie
die daarover woedt, gaat in wezen
over de staat van het stadstheater
als (log?) instituut, én over de onzekere
toekomst van Berlijn zelf.

Etcetera 148

Door

Jeroen Coppens

Hoewel Chris Dercon de fakkel pas in september 2017 zal
overnemen, staat hij al meer dan anderhalf jaar in het
oog van de storm. Sinds de aankondiging verschenen
ontelbare artikels, opinies en lezersbrieven over de
intendantenwissel in de cultuurkaternen van de Duitse
kranten, in theatertijdschriften en op onlinecultuurplatformen. Meestal bijzonder negatief.
Op 20 juni 2016 volgde zelfs een open brief van de
meer dan 180 vaste medewerkers en freelancers van
de Volksbühne, waarin ze publiekelijk bekennen dat ze
een toekomst met Chris Dercon niet zien zitten. Kort
daarna schuwde Claus Peymann, de intendant van het
Berliner Ensemble, de grote woorden niet toen hij de
Berlijnse burgemeester openlijk waarschuwde dat hij
door Dercons aanstelling de geschiedenis zou ingaan als
de moordenaar van de Volksbühne. Was ist da los am
Rosa-Luxemburg-Platz?
Inside out
In het Duitse cultuurlandschap nemen de stadstheaters
een erg centrale plek in. Meestal worden ze grotendeels
lokaal gefinancierd en zijn ze gestructureerd volgens
de strikte verticale hiërarchie van theaterensembles.
De intendant van het ensemble is een machtig figuur
(meestal ook een man), omdat hij zowel zakelijk als
artistiek leider is. Hij is in dat systeem meestal ook de
regisseur van het stadstheater, en werkt met een vast
ensemble. Tot voor de hetze rond de Volksbühne was de
Duitse culturele sector het gewoon dat er regelmatig
‘intendantencarrousels’ plaatsvonden, waarbij intendanten (meestal met hun hele ensemble) van het ene
stadstheater naar het andere verhuisden en de vacante
positie ingevuld werd door een intendant (en ensemble)
van een andere stad. Frank Castorf zat tot nu toe nog
nooit op die carrousel. Hij leidt de Volksbühne al sinds
1992 standvastig, en groeide zo uit tot hét symbool van
de Volksbühne na de hereniging van Duitsland in het
begin van de jaren 1990. Hij bouwde er een eigen, voor
die tijd rebelse stijl op, typisch voor het voormalige
Oost-Berlijn: uitgesproken links en antikapitalistisch.
Hoewel zijn stijl na 25 jaar niet meer de meest innovatieve is, geldt Castorf nog steeds als een van de vaste
waarden binnen het Berlijnse culturele ecosysteem.
Castorf vertrekt niet vrijwillig. Hij werd dan wel niet
ontslagen, maar kreeg na de speeltijd 2016/2017 geen
contractverlenging meer. Verrassend was dat niet echt:
de gangbare termijn voor intendantenfuncties ligt bij
ongeveer tien jaar. Zo komen in Berlijn ongeveer gelijktijdig ook de posities van Jürgen Flimm, intendant aan
de Berlijnse staatsopera, en van Claus Peymann van het
Berliner Ensemble vrij. Intendantenwissels zijn dus geen
uitzondering. Castorfs lange artistieke bewind aan de
Volksbühne was dat duidelijk wel.
Bovendien waren er al langere tijd politieke signalen
dat er nagedacht werd over een post-Castorf-tijdperk.
Tim Renner, de voormalige cultuursenator van Berlijn,
gaf al in 2015 te kennen dat de Volksbühne herontwikkeld
en herdacht moest worden, in functie van een bredere
toegankelijkheid. Met zijn keuze voor Chris Dercon, een
absolute outsider, verbaasde hij echter vriend en vijand.
Dercon bouwde zijn ‘cultureel kapitaal’ op buiten het

DE CHRIS DERCON-CRISIS

“ Toen verschillende toonaangevende intendanten openlijk
stelling innamen tegen Dercon,
was dat omdat Dercon volgens
hen alles belichaamt wat de
Volksbühne niét is.

”

theater, in verschillende leidinggevende functies bij
gerenommeerde internationale musea. Naast het Tate
Modern prijken onder meer het MoMA PS 1 in New York,
documenta X en het Haus der Kunst in München op zijn
palmares. Dat Renner, die in een vorig leven muziekproducer was en de Duitse band Rammstein ontdekte,
outside the box denkt, was al bekend. Maar een curator
aan het hoofd van een ensembletheater? Dat is nooit
gezien in Berlijn en Duitsland.
Bovendien is de keuze voor Dercon van symbolisch
belang omdat ze niet alleen breekt met de traditie van de
‘intendantencarrousel’, maar ook met de ongeschreven
wet dat nieuwe intendanten uit de eigen rangen van de
stadstheaters komen, en doorgroeien naar de top nadat
ze binnen dat systeem hun strepen verdiend hebben. Het
gebrek aan inspraak en het hoge gehalte aan top-downpolitiek werden dan ook sterk bekritiseerd, zowel binnen
de Berlijnse culturele als politieke wereld.
Tegelijkertijd kan de vraag gesteld worden of die
politiek van bovenaf evenveel kritiek zou hebben uitgelokt als Renner voor een Berlijnse insider gekozen had.
Waarschijnlijk niet. Maar het feit dat de controverse rond
de Volksbühne tot op de dag van vandaag nog woedt,
doet al vermoeden dat het probleem dieper ligt. Met zijn
beslissing lokte Renner ongewild een intens debat uit
over hoe het theater van de toekomst er moet uitzien,
hoe het zich verhoudt tot de stad en de theatertraditie. In
dat debat bleef het aan Dercons kant lange tijd opvallend
stil, waardoor de indruk ontstond dat hij zich achter de
top-downpolitiek van het cultuurministerie verschuilde.
Vijandige overname
Toen verschillende toonaangevende intendanten openlijk stelling innamen tegen Dercon, was dat niet omdat
ze koste wat kost Castorf in het zadel wilden houden,
maar omdat Dercon volgens hen alles belichaamt wat de
Volksbühne niét is. Dercon is geen theaterman, is geen
man van het ensemble, en geen man van Berlijn. Meer
zelfs, de culturele beau monde associeerde hem algauw
met alle uitwassen van de hedendaagse kunstwereld,
met alle tekort aan nuance van dien. De kritiek luidt dat hij
als museumman zou staan voor de cultus van het ‘altijd
nieuwe’: de curator die oog heeft voor de nieuwste globale
trends, eerder dan een doortastend inzicht in tradities.
Theatermakers hebben bovendien een afschuw van
de grenzeloze vermarkting van de beeldende kunst
en de exorbitant hoge bedragen die op de kunstmarkt
gangbaar zijn. Dat Dercon juist vanuit Londen – tot op
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heden nog steeds dé Europese stad voor grootbanken
en beleggers – naar Berlijn komt, wordt dan ook als
symptomatisch gezien. Kort gezegd: Dercon ruilt de
financiële hoofdstad van Europa in voor de culturele
hoofdstad. Dercon lijkt in eerste instantie dan ook vooral
een manager, een geoefend netwerker en een charmante
enabler die doorheen zijn carrière toonde dat hij over het
talent beschikt om de juiste mensen op de juiste plaats
met elkaar te verbinden en hen – erg belangrijk – kan
voorzien van de nodige financiële middelen.
Bovendien is het DNA van bijvoorbeeld het Tate
Modern radicaal anders dan dat van de Volksbühne, ook
wanneer de institutionele verschillen tussen het museum
enerzijds en het theater anderzijds buiten beschouwing
worden gelaten. Het Tate staat voor een sterk internationaal netwerk dat naast de Londenaars ook en vooral
toeristen dient aan te spreken. Dat weerspiegelt zich
vanzelfsprekend ook in de tentoonstellingen en activiteiten
van het huis, dat zich voornamelijk profileert aan de hand
van internationale samenwerkingen en tentoonstellingen
die de hele wereld rondreizen. In die zin staat het Tate voor
een model van inwisselbaarheid, voor de kunstwereld van
het grote geld en voor een doorgedreven vorm van geglobaliseerde, laat-kapitalistische kunstcommercie.
Het verschil met de Volksbühne kan dus niet groter
zijn: het stadstheater dat op een hedendaagse manier
repertoire ensceneert, werkt met een vast ensemble en
is sterk geworteld in de stad. De huidige dramaturg van
de Volksbühne, Carl Hegemann, sprak in die context van
een vijandige overname, omdat de intendantenwissel

“ Het debat rond Dercon wordt
vanuit alle hoeken op het scherpst
van de snee gevoerd en toont een
diep wantrouwen tegenover de
herprofilering van de Volksbühne. ”

naast een stijlbreuk ook een veel ingrijpendere herdefinitie van het profiel van het huis inluidt, en van het
soort theater dat er onderdak zal vinden. Zo haalde
Jürgen Flimm, de aftredende intendant van de Berlijnse
staatsopera, uit naar de eventcultuur die ook in Berlijn
steeds meer ingang vindt. Daarbij ligt de nadruk eerder
op de internationale circulatie van kunst dan op de lokale
productie ervan. In dat scenario zou de Volksbühne
verworden tot een ‘festivalhuis’, een extra schakel in
de keten van het inwisselbare doorreistheater dat al op
internationale theaterfestivals te zien is.
Met dat nieuwe profiel verandert trouwens niet
alleen het DNA van de Volksbühne zelf; het heeft ook
een grote invloed op het precaire evenwicht tussen de
Berlijnse stadstheaters enerzijds en de vrije theaterscene
anderzijds. Theaters als het Hebbel am Ufer (HAU) en
de Sophiensaele profileren zich voornamelijk aan de
hand van internationale (co)producties. Wanneer de

(B)
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(C)

Volksbühne in dezelfde culturele vijver gaat vissen,
dreigt ze de vrije theaterscene zo te beconcurreren, maar
dan wel met ongelijke middelen. Terwijl bijvoorbeeld het
HAU kan rekenen op 5 miljoen euro aan werkingsmiddelen van de Berlijnse senaat, zal de Volksbühne onder
Dercon over ongeveer een vijfvoud daarvan beschikken.
Opmerkelijk is dat die kritiek niet komt van binnen de
Freie Szene zelf, maar wel van Thomas Ostermeier, de
sterke man achter de Schaubühne am Lehniner Platz, en
een rechtstreekse concurrent van de Volksbühne. Ironisch
genoeg gaat het in het conflict rond de vermarkting van
de Volksbühne dus ook gedeeltelijk om marktaandeel.
Het debat rond Dercon wordt vanuit alle hoeken
op het scherpst van de snee gevoerd en toont een
diep wantrouwen tegenover de herprofilering van de
Volksbühne, waarvan Dercon de verpersoonlijking is. In
eerste instantie ging Dercon in het verweer door te benadrukken dat theater hem zeer genegen is, ondanks zijn
achtergrond in de beeldende kunsten. Zo wees hij erop
dat hij tijdens zijn opleiding in Amsterdam en Leiden ook
theaterwetenschap gestudeerd had. Bovendien toont
zijn parcours aan het Tate een duidelijke interesse voor
mengvormen tussen verschillende kunstvormen en werd
de turbinehal van het museum opengesteld voor onder
meer het performatieve werk van Tino Sehgal. Noch zijn
opleiding als theaterwetenschapper, noch zijn interdisciplinaire parcours kon de gemoederen bedaren. De ophef
rond Dercon is dus grotendeels een vertrouwenscrisis,
waarbij Dercon als de manager van een vijandige overname gezien wordt.

DE CHRIS DERCON-CRISIS

Het theater van de toekomst
Maar de crisis is meer dan alleen een uitdrukking van
het hevige wantrouwen tegenover de toekomstige intendant. Ze getuigt ook van een diepe geloofscrisis over
hoe het theater van de toekomst er moet uitzien, zowel
in Berlijn als daarbuiten. Sinds het begin van het nieuwe
millennium weerklinkt steeds vaker dat het systeem van
de stadstheaters in gevaar komt. Stads- en staatstheaters evolueerden sterk door de eeuwen heen, maar zijn
in hun hedendaagse vorm nog steeds overblijfselen van
het Duitse hoftheater van de late 18de en 19de eeuw.
Door hun vast personeel, door de ensemblewerking en
door de theaterateliers zijn het erg dure instituten. En
door hun strikte hiërarchische structuur zijn ze bovendien vaak ook logge en trage machines. Bovendien krijgt
het stadstheater in Duitsland ongeveer 90 procent van
de subsidies toebedeeld, tegenover de schamele 10
procent voor de vrije theaterscene (daarom ook vaak de
‘arme scene’ genoemd).
Matthias von Hartz, tot 2016 artistiek leider van het
Foreign Affairs-programma van de Berliner Festspiele,
hield in 2011 al een vurig pleidooi om het systeem van
de stads- en staatstheaters grondig te herdenken, omdat
de artistieke innovaties uit dat circuit naar zijn mening
onevenredig zijn met de middelen die het opslokt. Zijn
conclusie: om opnieuw innovatief (en hedendaags) te
worden, moeten de stads- en staatstheaters herbronnen
en in de leer gaan bij internationale theatercollectieven
en bij de vrije Duitse theaterscene. Anderen pleiten er
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dan weer voor om de almachtige functie van de intendant te vervangen door het transparantere en flexibelere
model van aparte artistieke, zakelijke en technische directeurs dat in Vlaanderen al lang ingang gevonden heeft.
De intendantenwissel aan de Volksbühne past in dit
bredere debat over de crisis van het stads- en staatstheatercircuit in Duitsland, waarbij de teneur lijkt te zijn dat
ze als overblijfselen van een eeuwenoude theatertraditie
de dinosauriërs van het culturele landschap zijn. En met
enige zin voor overdrijving lijkt Dercons aanstelling een
teken aan de wand voor de figuurlijke meteorietinslag.
Het debat rond de toekomst van de stadstheaters
toont echter geen duidelijke consensus. Naast de
hervormingsgezinde stemmen heerst er in het debat
ook een conservatieve tendens om het huidige systeem
in stand te houden. De eeuwenoude structuur heeft
ondanks het dure prijskaartje dan ook duidelijke voordelen. Stadstheaters werken nog steeds met vaste en
dus zekere arbeidscontracten, in tegenstelling tot de
precarisering van kunstenaars en acteurs die in onzekere
projectverbanden dienen te werken. Daarnaast zorgt de
vaste en lokale werking van een stadstheater voor een
(esthetische) continuïteit die zich vertaalt in een duidelijke identiteit. Bovendien maakt de keuze voor repertoire
het mogelijk om lokale en globale actuele thema’s in een
gekende vorm tot het grote publiek te brengen. Dankzij
die verouderde structuren staat het stadstheater dus ook
voor stabiliteit en identiteit.
Als de Volksbühne onder Dercon internationaliseert,
komt die verankering in de lokale gemeenschap op
de helling te staan. Terwijl de Volksbühne, met haar
Duitstalig spreektheater, tot nog toe voornamelijk
theater van en voor Berlijn maakte, zal het nieuwe
doelpubliek duidelijk breder en internationaler worden.
In die context ontstond er veel ophef over het gerucht
dat Dercon het Engels als voertaal zou willen invoeren.
Daarbij dient de vraag zich aan in hoeverre het (stads)
theater van de toekomst met een verregaande globalisering van het theaterlandschap gediend is. Heeft het
theater van de toekomst als functie om een podium op
en voor de wereld te bieden? Wordt het stadstheater
van de toekomst een schakel in de Berlijnse stadsmarketing, erop gericht om voor een internationaal publiek
het beeld te schilderen van een hip en kosmopolitisch
Berlijn? Of kan het zijn relevantie op eigen bodem
vinden en in de eerste plaats de noden en zorgen van de
eigen stad bedienen? Die prangende vragen zijn natuurlijk niet nieuw. Maar de aanstelling van outsider Dercon
heeft ze wel veel acuter gemaakt.
Nieuwe stedelijkheid
Die vragen hebben ook een bredere draagwijdte dan
enkel de Berlijnse of Duitse context. Ze resoneren ook
in het Vlaamse debat over de stadstheaters, zoals recent
nog in de ‘Quo vadis NTGent’-reeks op de websites van
Etcetera en rekto:verso. Naar aanleiding van de crisis
aan het Gentse stadstheater formuleerden uiteenlopende
stemmen hun visie op de toekomst van het NTGent. Een
belangrijke vraag die in de bijdrages steeds opnieuw
naar voren komt, is hoe het stadstheater zich dient te
verhouden tot de stad, hoe het de vinger aan de pols
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“ De intendantenwissel past in
het bredere debat over de crisis
van het stads- en staatstheatercircuit in Duitsland. ”

kan houden van een stad die in constante flux is. Zo pleit
Chokri Ben Chikha voor een stadstheater als barometer
van de stad. En dat hoeft verre van navelstaarderij te zijn,
want net als Berlijn ontwikkelen de Vlaamse centrumsteden zich steeds sneller tot de wereld in het klein.
Van stadstheaters wordt, meer dan van andere
kunstinstellingen, verwacht dat ze een actieve en
geëngageerde plaats binnen de stad innemen, dat ze
een herkenbare identiteit uitdragen waarmee de stad
en haar inwoners zich kunnen identificeren. Maar ook
dat ze actief nadenken over de thema’s die in de stad
leven. Steden veranderen razendsnel, in tegenstelling
tot de vaak logge structuren van een stadstheater.
Globalisering is namelijk al lang geen abstract concept
meer, maar een concrete uitdaging die in elke stad
voelbaar is. Daarom rijst de vraag hoe het stadstheater
kan omgaan met die nieuwe stedelijkheid, met de grote
culturele, etnische en economische diversiteit van de
stad. Hoe kan het instituut diverser worden en flexibeler
inspelen op de noden van de stad, zowel in zijn werking
als in zijn programmatie?
Achter al die vragen schuilt de fundamentele vraag
wat het vandaag betekent om samen in de stad te
wonen, welke verhalen die stad nodig heeft en hoe
een stadstheater daarbij als verbindend element kan of
zou moeten optreden. Uit de open brief van de huidige
werknemers van de Volksbühne spreekt de angst dat het
huis onder Dercon die verbindende functie zal verliezen.
In de brief wordt gesproken over een fundamentele
ontworteling, waarbij niet alleen gekapt wordt met de
unieke esthetica van het huis, maar ook met de lokale en
historische verbinding met de stad.
Die vrees voor het verlies aan culturele eigenheid is
deels ook een gevolg van de recente evoluties in Berlijn
zelf. Het stedelijke weefsel van Berlijn komt in de laatste
jaren namelijk steeds meer onder druk te staan. De stad
is al lang niet meer alleen de aantrekkelijke hotspot met
goedkope huisvesting, de hippe, jonge en ietwat grungy
stad. De meeste stadswijken in het centrum werden in
de laatste twintig jaar flink opgewaardeerd en werden
bijgevolg ook steeds duurder. Berlijn valt ten prooi aan
gentrificatie: het stadscentrum wordt steeds meer de
speeltuin van kapitaalkrachtige (vaak internationale)
investeerders, en Berlijners op zoek naar betaalbare
huisvesting worden steeds verder uit het stadscentrum
verdreven. Zij zien hun stad dus met rasse schreden
veranderen en herkennen in de intendantenwissel
aan de Volksbühne een aanzet tot gentrificatie van het
cultuurlandschap.
In die zin gaat het debat niet alleen over de toekomst
van het (stads)theater, maar ook over hoe de stad van
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de toekomst er kan uitzien. Nemen we er vrede mee dat
onze Europese steden steeds meer tot één grote toeristenattractie evolueren? Of kunnen er duurzame manieren
van stedelijkheid ontwikkeld worden, waarin het internationale en het lokale productief met elkaar verzoend
kunnen worden?

“ Berlijners zien hun stad met rasse
schreden veranderen en herkennen
in de intendantenwissel aan de
Volksbühne een aanzet tot gentrificatie van het cultuurlandschap. ”

The proof of the pudding
Na bijna twee jaar van publieke ophef over de intendantenwissel blijft het nog steeds de vraag wat er vanaf
september 2017 juist aan de Volksbühne zal gebeuren. In
december doorbrak Chris Dercon zijn lange stilzwijgen,
en gaf hij samen met zijn programmator Marietta
Piekenbrock een inkijk in hun concrete plannen voor het
openingsseizoen van de nieuwe Volksbühne. Het duo
voert daarbij een pleidooi voor een ‘stadstheater zonder
grenzen’, waarbij de lokale traditie hand in hand gaat
met een internationalisering van het huis. Daarbij lijken
ze de Volksbühne als lokaal platform te willen democratiseren door het huis, en het ensemble, open te stellen
voor de vele artistieke immigranten uit Europa, Amerika
en het Midden-Oosten die in Berlijn gevestigd zijn. Hun
ambitie is om de diversiteit van de stad te spiegelen in
de programmatie.
Zoals te verwachten was, komen er daarnaast ook
heel wat internationale gasten naar Berlijn om nieuw
werk te creëren. Zo zal de Deense choreografe Mette
Ingvartsen vanaf september met oud en nieuw werk in
Berlijn te zien zijn, en zal Boris Charmatz in september
het seizoen op de voormalige stadsluchthaven Tempelhof
openen met een twee weken durende choreografische
constellatie. Opvallend veel dans dus in de nieuwe
Volksbühne. Dercon en Piekenbrock hebben natuurlijk
ook oog voor theater, met gastvoorstellingen van onder
meer Johan Simons en Claude Régy. Met hun keuze
voor theaterregisseuse Susanne Kennedy, een aanstormend talent in de hedendaagse Duitse theaterscene en
bekend om haar innovatieve omgang met repertoirestukken, counteren de intendant en programmator de
kritiek als zou het huis zich distantiëren van repertoiretheater. Kennedy zal in het eerste seizoen terugkeren
naar het vroege werk van Samuel Beckett, onder meer
met een reconstructie van Not I en een opvoering rond
zijn German Diaries.
Dercons openingsseizoen lijkt daarmee een bonte
verzameling, een ‘voor ieder wat wils’ dat niet onder één
inhoudelijke noemer te vatten valt. Dat is ook expliciet
Dercons bedoeling. Hij wil het Berlijnse publiek (opnieuw?)
verrassen met nieuwe vormen en thema’s om van de
Volksbühne een ‘school van bevreemding’ te maken.
In december liet de nieuwe cultuursenator van
Berlijn, Klaus Lederer, al weten de overeenkomst met
Dercon opnieuw onder de loep te willen nemen. Lederer,
die een duidelijk linkser profiel dan zijn voorganger
heeft, had Dercons contract het liefst geannuleerd. Maar
omdat de opzegvergoeding van de nieuwe intendant
Berlijn miljoenen euro en heel wat imagoschade zou
kosten, kwamen beide pragmatisch overeen elkaar te
gedogen. Agree to disagree. Eén ding is alvast zeker:
het openingsseizoen van de nieuwe Volksbühne zal
onder hoogspanning plaatsvinden. Dercon zal niet

DE CHRIS DERCON-CRISIS

alleen afgerekend worden op de voorstellingen die hij
programmeert, maar ook en vooral op zijn bekwaamheid
met de Volksbühne te dromen over de toekomst van de
wereld in het klein.

(A)
(B)
(C)

Volksbühne, Berlijn © Arco
Images GmbH / Alamy Stock Photo
Frank Castorf © SN/APA
(DPA)/Peter Kolb
Chris Dercon © DPA

Jeroen Coppens is doctor-assistent aan de vakgroep
Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen van de
Universiteit Gent. Hij doceert er Dramaturgie en doet
onderzoek naar visualiteit in theater. Daarnaast is hij ook
actief als dramaturg.
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‘Chasse Patate’: de politieke statements van Studio Orka

(A)

In Studio Orka’s meest recente creatie
Chasse Patate komen spel, dramaturgie en scenografie samen in een
bijna perfecte balans. Chasse Patate
kan als richtsnoer dienen voor een
verkennende tocht in het artistieke en

18

dramaturgische, maar ook in het door
en door humanistische universum
van Studio Orka.
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Door

Evelyne Coussens

Waarschuwing: deze tekst bevat spoilers over de afloop
van sommige voorstellingen.
Soms draagt jeugdtheater meer volwassen wijsheid in
zich dan theater voor volwassenen – zeker als het uit de
hoofden en handen komt van theatermakers/ontwerpers
Philippe Van de Velde en Martine Decroos, samen Studio
Orka. Het handelsmerk van Studio Orka zijn de verrassende scenografieën en de frisse plots.
Maar Studio Orka is meer dan de optelsom van
aantrekkelijke visuele gimmicks en een goed verhaal.
Daaronder zindert een regelmatig weerkerend gedachtegoed, een ideologie bijna, over zichzelf verliezen en
terugvinden, over vastzitten in zichzelf en in de wereld
herboren worden. Het is die melancholieke en ‘volwassen’
onderstroom rond de condition humaine die de voorstellingen van Orka de diepgang geeft die veel jeugdvoorstellingen missen. Studio Orka beeldt geen verhaaltjes uit,
maar verbeeldt een diepmenselijke tragiek én hoop.
Schijnstabiliteit
In het kort: de plot van Chasse Patate. Te midden van
weilanden en veldwegels staat een cafeetje, half
verzonken in de drassige bodem. Vroeger was het een
bedrijvige ankerplaats voor passerende wielertoeristen,
maar vandaag heeft Café de Sportvriend duidelijk zijn
beste tijd gehad. Niet alleen lijkt er in geen velden of
wegen meer een klant te bekennen, ook staat het pand
zelf nauwelijks nog recht – in de omringende bomen
hangt het meubilair omhoog, als tegenwicht tegen de
instortende muren. Boven het café wonen (in een geestige verwijzing naar Tom Lanoye) Jules (Titus De Voogdt)
en Alice (Janne Desmet), broer en zus. Enfin, ‘wonen’:
Jules is een woest wolvenkind dat zijn tijd doorbrengt
met jagen op wild uit de omringende velden, Alice
houdt nog net de boel recht terwijl ze, ploeterend door
de modder, het zoveelste stuk huisraad de bomen
in takelt. Enige stamgast is Daan ‘de dikke baviaan’
(Dominique Van Malder), de ongelukkige leraar van het
vijfde klasje die, op de vlucht voor de mentale terreur
van zijn leerlingen, limonade en troost komt zoeken bij
Alice. Motor van de actie is de passage van ‘koers-chick’
Ulrike (Julie Delrue), die bij het café een bos bloemen
komt afgeven en er geen idee van heeft wat ze daarmee
veroorzaakt.
De plots van Orka nemen veelal de structuur over
van een klassiek (Grieks, shakespeareaans) drama: er is
een situatie van stabiliteit, tot er een gebeurtenis voorvalt/buitenstaander opduikt die de stabiliteit verstoort,
waarna de situatie van orde moet worden hersteld.
Alleen gaat het bij Orka vaak om een specifieke variant:
de stabiliteit is maar schijn, de buitenstaander is degene
die de valse harmonie ontmaskert en de schijnbaar
complexloze band tussen de personages problematiseert. Het resultaat is geen terugkeer naar de oorspronkelijke situatie, maar naar een meer waarachtige vorm
van harmonie – geen behoud dus van wat was, maar een
wezenlijke verandering.
De opgewekte force waarmee Alice zichzelf typeert
als een ‘ploeteraar’ en een ‘sterke vrouw’, en de lyrische
innigheid waarmee ze de band tussen zichzelf en haar
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“ De personages zijn bang voor
verandering, en aan de bron van
hun angst ligt een traumatische
gebeurtenis.

”

broer beschrijft, doen een belletje rinkelen: hier wordt
krampachtig iets onderstreept dat later een leugen zal
blijken. Want Alice is niet zo sterk, en de liefdevolle band
met haar broer is niet zonder weerhaken. Exact dezelfde
vals-harmonische uitgangssituatie vinden we terug bij
de broers uit het kunstenaarsatelier in Carrara (2016),
de beste vrienden Nico en Daniël uit Duikvlucht (2015)
en in de dompige kelder waar de halfblinde Julien uit
Jacobsneus (2013) schijnbaar moeiteloos zijn weg vindt.
Angst voor verandering
Wat vaak problematisch is aan de uitgangssituatie,
maar wat het publiek nog niet meteen begrijpt, is dat
de personages zich in een isolement bevinden, fysiek
en mentaal. In Chasse Patate – maar ook in Duikvlucht,
Jacobsneus, Carrara en Berninna (2009) – gaat het om de
combinatie van beide: Alice en Jules leven ver van de
‘beschaafde’ wereld, Daniël heeft zich in een loods aan
de Schelde teruggetrokken, broer Toni heeft al twintig
jaar het beeldhouwersatelier niet meer verlaten, Julien
is de laatste keer uit zijn kelder gekomen in 1984 en het
Russische oudje Berninna zit al vijftig jaar te breien in
haar spookvilla.
Veel erger dan die fysieke afzondering is hun mentale
gevangenis: stuk voor stuk kampen ze met rouw,
een verlies, een lijden dat voor hen zo comfortabel is
geworden als een goed zittend kledingstuk. Ze hullen
zich erin, ze voelen zich in dat lijden veilig en geborgen,
ze weigeren het af te leggen. Elke poging van buitenstaanders om hen uit die zelfgekozen gevangenis te
halen, botst op agressie en weerstand.
Over het genot dat aan dat volgehouden lijden
hangt, schreef Patricia de Martelaere prachtig in een
van de essays uit de bundel Een verlangen naar
ontroostbaarheid (1993). Het is volgens haar (en volgens
Freud) immers de basisdrijfveer van elk levend wezen
om “onveranderbaar te blijven in een leven dat tot
verandering dwingt”. Gekend lijden is in die zin veiliger
dan onbekend geluk – dat op elk moment kan worden
afgenomen: “De gehechtheid aan het eigen lijden, de
onbewuste wens dat het niet voorbij zou gaan of zelfs
terug zou komen, de ontroostbaarheid die de getroffene voor zich opeist en die zo moeilijk doorbroken kan
worden – het zijn allemaal uitingen van een zelfde instinct
dat, tot in het catastrofale toe, wezenlijk conservatief
van aard is.” (uit De Martelaeres essay ‘Een omweg naar
de dood. Over Freuds Jenseits des Lustprinzips’, in Een
verlangen naar ontroostbaarheid 1).
De genoemde personages zijn met andere woorden
bang voor verandering, en aan de wortel van hun angst
ligt een traumatische gebeurtenis, die pas laat in de
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voorstelling als deel van de plot wordt onthuld. Het mag
niet verbazen dat het in de meeste gevallen gaat om de
dood van een geliefde: broer, tweelingzus, of zelfs, in het
geval van Jacobsneus, hond. In Duikvlucht maar ook in
Zoutloos (2014) is een broer of geliefde dan weer eufemistisch ‘op reis’ of ‘verhuisd naar Canada’. Dat betekent
dat er voor de personages een vóór en een na is: voor
het trauma was er een waarlijke situatie van harmonie,
maar op het moment dat het publiek komt kijken, zitten
we vaak decennia na ‘de gebeurtenis’ en treffen we de
personages in een gestolde, schadelijke situatie van
rouw, die De Martelaere ‘melancholie’ (als ziektebeeld,
niet als gemoedstoestand) noemt.
Het is dat ‘voor’ en ‘na’ dat er overigens voor zorgt
dat de personages van Studio Orka zelden grotesk zijn,
maar veeleer gelaagd in hun karaktertekening. Neem nu
meester Daan uit Chasse Patate, het prototype van de
schlemiel die tegen beter weten in de ettertjes uit zijn
klas blijft verdedigen, terwijl hij nog net niet bezwijkt
onder zijn zelfhaat. Een dikke clown, wat een stereotype,
tot blijkt dat ‘Daan de dikke baviaan’ vroeger ‘Daan de
rosse rocker’ was, de coolste meester van het lerarenkorps, een man van hoge intelligentie, feilloos sociaal
inzicht en natuurlijk gezag. Ook die Daan krijgen we te
zien, wanneer hij tussenkomt in een conflict tussen Jules
en Alice, en het is tot die persoon dat Daan zal moeten
terugkeren wanneer hij uiteindelijk vervelt en opnieuw
zichzelf wordt, opgestuwd door de blik van iemand die
hem nog steeds zo ziet.
Zonder woorden
Typisch voor een trauma is dat het niet bespreekbaar is, dat
er geen woorden voor zijn – denk bijvoorbeeld ook aan het
onbespreekbare ‘kind’ uit Edward Albees wrede relatiedissectie Who’s Afraid of Virginia Woolf? De personages weten
wat ze weten en de toeschouwers voelen haarscherp dat
er ‘iets’ hangt, maar tot laat in de voorstelling wordt over
het trauma gezwegen. Dat heeft ook een theater-technische
reden: de psychoanalyse leert dat het bespreekbaar maken
van iets de eerste stap is naar rouwdoorbreking en traumaverwerking, en dus moet – omwille van de dramatische
spanning – die stap zo lang mogelijk uitgesteld worden.

“ De noodzaak om opnieuw
de wereld binnen te stappen,
is de belangrijkste ‘boodschap’
die Studio Orka in al zijn voorstellingen uitdraagt.
”

In Chasse Patate maakt Alice regelmatig toespelingen
op Junior, de jongste broer die nooit in beeld komt maar
voor wie ze pyjama’s wast en Panini-stickers schikt. Ze
houdt de fictie rond Junior nauwlettend in acht, op een
manier die haar broer Jules – die al veel verder staat
in zijn omgang met het drama – tot wanhoop drijft. Het
moment dat Alice aan het publiek zal vertellen wat er
precies met Junior is gebeurd, hoe hij is gestorven
en wat haar eigen aandeel is in dat overlijden, vormt
de aanzet tot de ultieme bevrijding uit haar verdriet.
Berninna verlaat pas haar huis, en Julien zijn kelder,
nadat ze het verhaal van hun verlies hebben kunnen
doen. In het zwijgen ligt de status quo, in het spreken zelf
bevrijding. Dramaturgisch gezien is dat soms een valkuil,
want het leidt in elke Orka-voorstelling tot een ‘moment
van de waarheid’ – soms uitleggerige passages waarin de
cirkel wordt rondgemaakt, terwijl de goede verstaander
al lang geraden heeft wat er aan de hand is. En waarom
zouden kinderen geen goede verstaanders zijn?
Het is ook de reden dat de aanwezigheid van het
publiek bij Studio Orka expliciet wordt erkend, meer
zelfs: noodzakelijk is. Er is een externe toehoorder nodig
om de getuigenissen/bekentenissen van de personages
te aanhoren. Toch lijkt, omwille van de logica van het
‘niet bevrijd willen worden’, hun presentie in eerste
instantie vaak ongewenst. In Duikvlucht brengt Nico de
‘verdwaalde’ toeschouwers naar de loods van Daniël,
zeer tegen diens zin. In Carrara is het publiek veel te
vroeg op de afspraak in het atelier, zo laat de ene broer
geschrokken weten. En zelfs wanneer het publiek wél
expliciet is uitgenodigd, bijvoorbeeld op het verjaardagsfeest van Berninna of van Palmira uit Zoutloos, of op de
(B)
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(C)

‘opendeurdag’ van de volkstuintjes uit Warmoes (2010),
gebeurt er iets dat, als laatste weerstand tegen de verandering die er onherroepelijk aan zit te komen, dat hinderlijke publiek moet laten verdwijnen: het moet worden
geëvacueerd (Warmoes en Berninna) of het feestje gaat
niet door (Zoutloos) en de toeschouwers wordt met
aandrang verzocht de locatie te verlaten.
Aan het eind van Chasse Patate gebeurt dan weer het
omgekeerde: de rol van het publiek wordt in dankbaarheid erkend. Wanneer alles is afgelopen, rennen de vier
personages als herboren de weilanden in, ze trappen
joelend een balletje, tot ze zich, in een ultiem slotbeeld,
op één lijn gelijktijdig omdraaien naar de tribune en de
toeschouwers recht in de ogen kijken, alsof ze willen
zeggen: ‘Dit is ook jullie verdienste, bedankt om hier te
zijn, bedankt om dit mogelijk te maken’.
De aanwezigheid van een ‘buitenstaander’ is cruciaal
om de versteende situatie te doorbreken en de dynamiek
van verandering op gang te trekken. Zonder realiteitsprincipe, de stem van de buitenwereld (De Martelaere,
naar Freud) kan er niets bougeren – zoals een analist zijn
analyticus nodig heeft om een gebeurtenis die hij nochtans door en door denkt te begrijpen toch in een ander
perspectief te zien. De rol van buitenstaander wordt niet
alleen vervuld door het publiek maar ook door het ‘waarachtige’ personage dat holderdebolder de schijnsituatie
binnenvalt. In het geval van Duikvlucht mag je dat vrij
letterlijk nemen: het veermeisje Vera (Ruth Beeckmans)
wordt opgevist uit de Schelde en komt via de indrukwekkende braakballencarwash van Daniël zijn universum
ingerold. Haar kritische vragen zetten zijn fictie rond de
‘reis’ van Daniëls broer onder druk. In Chasse Patate
is het de naïeve Ulrike, de dochter van een renner die
betrokken was bij de tragedie rond Junior, die met haar
onbevangen nieuwsgierigheid het vuur aan de lont
steekt. Julien krijgt in zijn kelder bezoek van zwerfster
Annabel (Katrien Pierlet), een meisje zonder (t)huis, dat
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hem – o prachtige omkering – uiteindelijk na dertig jaar uit
zijn huis weet te lokken.
Niet zelden is er een amoureuze verwikkeling, is het de
liefde die tegengif vormt tegen de zelfhaat en die aanzet
tot de aanvaarding van zichzelf en het verleden. Zo vormt
Ulrike niet alleen de déclic voor Jules en Alice, maar
oprechte genegenheid en prille liefde zorgen ook bij Daniël
voor een terugkeer naar een verloren deel van zichzelf. In
De legende van Woesterdam (2008) is het de verliefdheid
van parkwachter Patje (Joris Hessels) die Elvira (Katrien
Pierlet) helpt een deel van haar geschiedenis af te sluiten
en terug te keren naar het hier en nu – met hem.
Die noodzaak om opnieuw de wereld binnen te
stappen, is misschien wel de belangrijkste (maar steeds
impliciete) ‘boodschap’ die Studio Orka in al zijn voorstellingen uitdraagt. Dat je niet op jezelf kunt leven, met je
eigen particuliere verdriet, maar dat die buitenwereld – hoe
grillig en gevaarlijk ook – nodig is om zuurstof te krijgen,
om überhaupt te leven – dat is een maatschappelijk
statement van formaat, dat net vandaag resoneert in de
lezingen van psychiaters als Dirk De Wachter en Damiaan
Denys of filosofen als Bleri Lleshi. De angstcultuur waarover bijvoorbeeld Denys spreekt, beslaat bedreigingen
die zich situeren in de buitenwereld (met betrekking tot
terrorisme, voedselveiligheid, algehele regulering en
cleanheid van de openbare ruimte), maar het mechanisme
loopt perfect parallel met de psychische bedreigingen
waartegen de melancholici zich trachten te beschermen:
door binnen te blijven en hoge mentale muren rond zich
op te trekken, hopen deze zieltjes niet verder gekwetst te
worden. Wie gekraakt is geworden door de wreedheid
waartoe de Ander in staat is, krijgt van Studio Orka de
opdracht om recht te krabbelen en zichzelf opnieuw met
die andere, met de wereld te verbinden. Zo’n mededeling
gaat veel verder dan het in het jeugdtheater regulier
geworden ‘aankaarten van moeilijke thema’s’: het is
een ideologisch en zelfs politiek statement.
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Kruimelspoor
De geroemde scenografieën van Studio Orka zijn in dat
opzicht veel meer dan de plaats waar de gebeurtenissen
zich afspelen: het zijn totaalwerelden, mentale biotopen
die vorm geven aan de psychische omwentelingen die de
personages meemaken. Zoals een metafoor een beeld is
dat staat voor een begrip, zijn de decors van Philippe Van
de Velde de vermaterialisering van die metafoor. Hoewel
het accurater is om te zeggen dat het proces eigenlijk
omgekeerd verloopt: uit de idee van een café dat in de
grond zakt ontspruiten de karakters die zo’n café bewonen
en de verhaallijnen die vertellen waarom ze dat café
bewonen. Het begin is dus een beeld, een idee voor een
scenografie, een locatie, en de daarmee verbonden personages en plotlijnen dringen zich simpelweg op.
Dat artistieke kruimelspoor – het feit dat voorstellingen groeien uit een decor- of locatie-idee – kan ook
naar een valkuil leiden. Soms is de verleiding groot om
de voorstelling vol te steken met visuele trucs, die voor
de funfactor zorgen en de bedenkers en uitvoerders
ongetwijfeld ongelooflijk veel creatief plezier bezorgen,
maar die dramaturgisch gezien geen functie hebben,
en dus lege gimmicks blijven. Maar als het goed zit, en
dat is de afgelopen jaren steeds vaker het geval, is de
scenografie een oerpersonage dat zelf ook actief handelt
(doordat het beweegt/desintegreert/van zich laat horen)
en zijn de ‘handelingen’ de vertaling, de materiële herinterpretatie van wat er op psychisch niveau met de personages gebeurt. In Chasse Patate blijkt het huis van Jules
en Alice helemaal niet te zakken door de drassige ondergrond, maar door de zee aan tranen die ‘sterke’ Alice al
tien jaar huilt om de dood van haar broer. Wanneer Alice
tot inzicht komt dat ze haar rouw moet afleggen, vernielt
ze de verstevigingen die haar muren rechthouden en
haalt ze alle huisraad naar beneden, met als gevolg dat
het café tot aan het platte dak wegzinkt in de grond. Dat
dak is bedekt met een dikke laag mos en gras, waardoor
het perfect één wordt met het omringende weiland, alsof
er nooit een huis heeft gestaan.
Bovenop het dak, zo ziet het publiek terwijl de
muren de grond in zakken, liggen een pot choco, een
lege colafles en een bal. In dit soort details toont zich
het ware meesterschap van Studio Orka. Die ‘vergeten’
objecten in dat kleine stilleven flitsen de toeschouwer
heel even terug naar het verleden. We zien plots de
jonge kinderen van het gezin, dan nog met drie, die
zich met hun schatten terugtrekken in hun geheime
schuilplaats bovenop het dak, daar waar ze eigenlijk niet
mogen komen. De bal, dat onschuldige voorwerp, ligt
er voor het publiek bij als stille vooruitwijzing naar het
drama dat zal volgen.

het erop dat de mens vrij is, en verdriet troostbaar. Het
is geen bewezen finaliteit, want de personages verlaten
ons op het moment dat ze de stap hebben gezet: Daniël
en Nico vertrekken met een ondergrondse raket naar
het andere eind van de wereld, Berninna reist af naar
Moskou, Palmira vertrekt naar de eeuwige jachtvelden,
misschien wel de meest waarachtige toestand van
harmonie. Of ze daarna daadwerkelijk ‘nog lang en
gelukkig’ leven (in het hiernamaals) komen we niet te
weten; het belangrijkste is dat ze geprobeerd hebben iets
in beweging te zetten. Die poging is niet louter op eigen
kracht gebeurd, ze hebben er anderen voor nodig gehad,
en de schijnbare ‘maakbaarheid’ van hun geluk (‘waar
een wil is…’) heeft in die zin weinig te maken met de
Amerikaanse retoriek rond ‘eigen verantwoordelijkheid’,
waarbij zij die mislukken dat vooral aan zichzelf te danken
hebben. Bij Studio Orka schuilt in het pogen al het slagen.
Desondanks blijft de poging nooit uit. Studio Orka
heeft nog nooit een voorstelling gemaakt waarin werd
gesuggereerd dat de personages uiteindelijk ten onder
gaan. Terwijl de realiteit vaak andere verhalen vertelt.
Broers komen niet per se terug voor hun zus (zoals
Jules voor Alice), geliefden gaan elkaar niet achterna
(Mandus en Vera uit Duikvlucht) en worden al helemaal
niet verenigd in de dood (Zoutloos). En vooral: soms
vinden mensen niet de kracht om zich te bevrijden,
ook niet ondanks de zorg en toewijding van zij die hen
omringen, maar blijven ze zwak, en voor altijd eenzaam.
Wat Studio Orka meedeelt, de hoop en de overtuiging
dat de mens zich kan loswringen uit zijn tragische condition humaine, is vooral wishful thinking. Sluimert bij
de makers ergens een terughoudendheid om hun doelpubliek – dat minstens voor een deel uit jonge kinderen
bestaat – achter te laten met een negatief wereldbeeld?
Of is het geen doelbewuste toegeving aan een kinderpubliek, maar een overtuiging die de makers simpelweg
zelf koesteren? Misschien geloven Decroos en Van de
Velde in sprookjes, of willen ze dat minstens blijven
doen. Het levert hoe dan ook voorstellingen op waar
zelfs de grootste pessimist blij van wordt.

(A)
(B)
(C)

Wishful thinking

1

In Chasse Patate is de omslag radicaler dan ooit: het
verleden wordt fysiek weggevaagd, de natuur neemt het
over en zorgt voor verzoening, alleen zo is een nieuw
begin mogelijk. De terugkerende hang naar zo’n hergeboorte is misschien wel het enige element dat Studio
Orka ‘verraadt’ als jeugdtheatergezelschap. Telkens is er
de zwenking richting hoop en perspectief, telkens lijkt
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Chasse Patate © Phile Deprez
Carrara © Phile Deprez
De spreeuw © Fred Debrock
DE MARTELARE, Patricia, ‘Een omweg
naar de dood, Over Freuds Jenseits des
Lustprinzips’, in: Een verlangen naar
ontroostbaarheid, 1993, p. 44.

Evelyne Coussens is freelance cultuurjournalist voor
De Morgen en verschillende cultuurmedia, waaronder
Ons Erfdeel, rekto:verso en Staalkaart.
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Een gebroken
geheugen helen

maart 2017

Hoe verhalenverteller Ogutu Muraya het postkoloniale een plaats geeft
in leven en werk

(A)

Hoe kun je je als jonge kunstenaar
verhouden tot de erfenis van het
Europese kolonialisme? Theatermaker
Ogutu Muraya, die onlangs zijn masteropleiding aan het Amsterdamse DAS
Theatre afsloot, verbindt in zijn lectureperformance Fractured Memory persoonlijke herinneringen aan de recente
24

geschiedenis van zijn thuisland Kenia
met het eerste Congres van zwarte
schrijvers en kunstenaars van 1956 in
de Sorbonne in Parijs.
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Door

Joachim Ben Yakoub en
Tunde Adefioye

Een maand voor de Keniaanse
verkiezingen van 2007 nam de
student politieke wetenschappen
Ogutu Muraya deel aan de verhalenwedstrijd van het Storymoja Africa
Festival. Door het gewelddadige
conflict dat uitbrak na de geruchten
over verkiezingsmanipulatie, lieten
duizenden het leven en sloegen
meer dan een miljoen Kenianen op
de vlucht: “Ik was al artistiek actief
voor 2007, maar beschouwde de
performances die ik na schooltijd
bracht gewoon als een hobby. Na
de verkiezingen zei ik de universiteit
vaarwel. Kunst werd voor mij een
manier om te overleven. Tijdens mijn
opleiding politieke wetenschappen
hoorde ik voortdurend over wat
allemaal misliep in de wereld, maar
niet hoe ik daarmee kon omgaan of
daarop kon reageren. Kunst werd
een retroactief helingsproces, een
manier om iets te bevragen en te
onderzoeken, en de vruchten van dat
onderzoek te delen met een publiek.”
De geëngageerde verhalenverteller,
acteur en theatermaker reisde
sindsdien de wereld rond met zijn
werk: van Kampala over Buenos
Aires en New York tot in Londen,
Berlijn en Amsterdam. Hij werd
artistiek directeur van The Theatre
Company of Kenya, maar legde die
functie neer om te kunnen focussen
de verdere verdieping van zijn
schrijfpraktijk tijdens zijn masteropleiding aan het Amsterdamse DAS
Theatre. Die reflectieperiode resulteerde in de voorstelling Fractured
Memory, die in november nog te
zien was op het Bâtard Festival in de
Beursschouwburg in Brussel.
Daarin reconstrueert Muraya
zijn persoonlijke herinneringen aan
het bloedig conflict van 2007 met
behulp van live video, beeldmateriaal uit historische archieven en
citaten uit het befaamde Congres
van zwarte schrijvers en kunstenaars. Hij baseert zich hiervoor op
Princes and Powers, het uitvoerige
verslag van die conferentie, dat
de Amerikaanse romanauteur en
essayist James Baldwin optekende.1
Beroemde schrijvers, activisten,
dichters en kunstenaars uit Afrika
en de Afrikaanse diaspora waren in
Parijs voor het eerst samengekomen
om over hun politieke en culturele
positie te debatteren in een wereld
die op dat ogenblik de oude ketenen

van de Europese kolonisatie van zich
leek af te werpen. Muraya transporteert dat historische, veelstemmige
gebeuren naar zijn eigen tijd, door
het te verweven met persoonlijke
herinneringen en reflecties: “Theater
geeft me de mogelijkheid om in
en uit te zoomen, om ergens bij te
verwijlen of er net van los te komen,
iets te deconstrueren en vanuit
verschillende perspectieven te
behandelen.”
ETC

Tijdens zijn speech op het
congres maakte de dichter,
filosoof en politicus Léopold
Senghor een onderscheid
tussen de functies die kunst
in Europa en Afrika kreeg
toebedeeld. Kun je je vinden
in zijn tweedeling?

OM: Senghor zet het Europese
model, dat kunst op een apart voetstuk plaatst en de nadruk legt op
individueel auteurschap, af tegen
het Afrikaanse, waarin kunst innig
deel uitmaakt van de samenleving.
Ze wordt gemaakt door allen en
voor allen. Ik zie inderdaad dat men
hier ‘kunst om de kunst’ en sociaal
en politiek geëngageerde kunst uit
elkaar probeert te houden. In Kenia
is die grens veel vager, deels door
de urgentie van het bestaan daar.
Anderzijds leven we ondertussen
allemaal in een geglobaliseerde,
kapitalistische maatschappij, waar de
waarde van kunst steeds vaker in geld
wordt uitgedrukt, en auteurschap dus
steeds meer aan belang wint.
Iets wat ik enorm waardeer aan
mijn verblijf hier, is dat er ruimte
voor reflectie ontstaat. In Kenia ben
je vrij om kritisch naar verschillende
genres te kijken en je verschillende
stijlen aan te meten, maar je hebt
eigenlijk geen tijd om te twijfelen, te
experimenteren, te verdwalen of op
je stappen terug te keren. Ik had die
periode aan DAS Theatre nodig om
mijn artistieke praktijk kritisch tegen
het licht te kunnen houden en verder
te verdiepen.
Het kostte me wel wat tijd om
in Europa toegang te krijgen tot
de podiumkunsten, een manier te
vinden om de voorstellingen te
lezen en te decoderen, en om mijn
rol als toeschouwer te leren kennen.
Performances hier vinden plaats
in een soort exclusieve tempel die
afgesneden is van de rest van de
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“ Performances
hier vinden plaats in
een soort exclusieve
tempel. Het is niet
gemakkelijk om te
interageren met een
geëngageerd maar
passief publiek.
”

wereld. Het is als performer niet
gemakkelijk om te interageren met
het geëngageerde maar passieve
publiek. Ikzelf voel niet dat ik het
doel heb om ergens per se mijn
artistieke handtekening of stempel
op te drukken, wel om in dialoog
te staan met de mij omringende
ruimte en het publiek. Zodra je moet
nadenken over hoe je de kost gaat
verdienen met je artistieke product,
verandert dat natuurlijk. Elke kunstenaar staat voor de uitdaging: hoe
kan ik van mijn werk leven? Het
antwoord op die vraag zou niet ten
koste mogen gaan van de waardevolle collectiviteit waar Senghor het
over heeft: samen kunst maken en
die met elkaar delen.
Hoe kunstenaars hier met
tradities breken, en verhaallijnen
opbouwen die de klassieke spanningsboog van begin-midden-einde
veronachtzamen, dat kennen
we niet in Kenia. De dominante
speelstijl is er die van het Britse
teksttheater – een culturele erfenis
van de koloniale tijd. In plaats van
eigen teksten te schrijven, kiezen
regisseurs er vaak voor om de Britse
canon komisch te bewerken voor
een zo breed mogelijk publiek. Het
leidt tot commerciële voorstellingen,
die allesbehalve artistiek uitdagend
vallen te noemen. De kunsten krijgen
ook geld van ngo’s, maar die hebben
natuurlijk hun eigen agenda en
missie. Alleen gemeenschapstheater
over thema’s als aids of malaria kan
gebruikmaken van hun middelen.
Ik zie het als mijn taak om de
middenweg te cultiveren, ergens
tussen aandacht voor de ontwikkeling van de eigen artistieke praktijk
en het aankaarten van belangrijke
maatschappelijke thema’s in. Als
artistiek directeur van The Theatre
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Company of Kenya trachtte ik
auteurs aan te moedigen om zelf te
schrijven en niet steeds bestaand
buitenlands materiaal te bewerken.

staan met anderen, ontwaren van
relationele patronen: dat alles kon
bijdragen tot een persoonlijk postkoloniaal helingsproces.

ETC

ETC

Hebben de verschillen tussen
jouw ervaringen hier en daar
ook te maken met Baldwins
kritiek op de speech van Aimé
Césaire op de conferentie?
De schrijver-politicus hield
een vlammend betoog tegen
de culturele verwoesting die
de kolonisering had teweeggebracht, en pleitte voor de
autonome heropbouw van
zwarte culturen. In Fractured
Memory lijk je Baldwins
mening te delen dat Césaire
de Europese invloed net iets
te gemakkelijk afwees, en
voorbijging aan de vraag
hoe hij zelf onmiskenbaar
gevormd was door de koloniale cultuur.

OM: Ik herken me zeker in
Baldwins kritiek op Césaire. Toen ik
in Amsterdam aankwam, besefte
ik dat mijn verlangen om de reis
naar Europa te maken, en om hier
aanvaard te worden, terug te brengen
was tot een soort geïnternaliseerd
kolonialisme. En tijdens mijn introspectieve ballingschap aan DAS
Theatre ontdekte ik dat ik me soms
‘Engelser’ gedroeg dan de Engelsen.
Desondanks merkte ik dat je er hier
constant op een subtiele manier op
gewezen wordt dat je geen volwaardige burger bent. Er is een soort
systematische discriminatie aan
de gang.
Gaandeweg werd ik me dus
bewust van mijn interne tegenstellingen, en begon ik ze te erkennen.
Het reflectieproces verliep wel niet
altijd van een leien dakje. Ik had
soms gewoon heel veel zin om
‘Fuck all this!’ te roepen. Toen ik
alles tot op de bodem had uitgespit,
begon ik in te zien hoe de rollen van
slachtoffer en onderdrukker op een
bepaalde manier samenwerken en
elkaar in stand houden. Pas op het
moment dat ik die tweedeling losliet,
begon ik de ware complexiteit van
mijn positie in te zien. In mij waren
de Europese en Afrikaanse invloeden
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ik hoefde ze niet koste wat kost los te
maken en tegenover elkaar te zetten.
Het geven en ontvangen, in dialoog

In een gesprek met de feministische activiste en schrijfster Audre Lorde zei Baldwin
ooit het volgende: “One of
the dangers of being a black
American is being schizophrenic, and I mean ‘schizophrenic’ in the most literal
sense. To be a black American
is in some ways to be born
with the desire to be white.”
Geldt dit verlangen dus niet
alleen voor Afro-Amerikanen?

OM: Nee, ook ik werd al geconfronteerd met mijn eigen schizofrenie. Het is hard om te ontdekken
dat je naar je omgeving toe voortdurend een deel van jezelf probeert
te onderdrukken. Dat is een echt
drama, een trauma. Tijdens mijn
eerste jaar in Amsterdam was ik
dan ook heel, heel boos. Boosheid
kan een prima instrument zijn maar
heeft natuurlijk ook een destructief
kantje. Ze kan conversaties op gang
trekken, en er een punt achter zetten.
Bovenal roept ze aandacht op voor
de eeuwige binaire tegenstelling in
plaats van voor de complexiteit. Dit
gezegd zijnde, moet je je hier soms
wel boos maken over bepaalde
zaken, omdat het de enige manier is
om gehoord te worden.
Ik ben nu op een punt aanbeland
dat ik de boosheid voorbij ben. Of
misschien niet helemaal voorbij,
maar ik spring er in ieder geval
veel speelser meer om. Op den
duur wordt boosheid gewoon een
deel van je toolkit. Je moet weten
wanneer je diplomatisch moet
zijn, wanneer je beter op de tafel
slaat, wanneer je moet luisteren en
wanneer je best spreekt. Je moet
leren inzien wanneer je verhaal
geclaimd wordt, en wanneer je een
verhaal opgedrongen krijgt. Ook is
het goed om te beseffen dat niet
alleen wij ten prooi vallen aan schizofrenie. Ook anderen die op een
of andere manier niet aan de norm
beantwoorden, moeten een deel
van zichzelf onderdrukken om zich
maatschappelijk aanvaard te voelen.
Mensen projecteren vaak onbewust
hun schaduw en duisternis op
anderen, beweerde Carl Jung.
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“ Ik ben nu op een
punt aanbeland dat ik
de boosheid voorbij
ben. Of misschien
niet helemaal voorbij,
maar ik spring er
in ieder geval veel
speelser mee om. ”

ETC

Ngũgĩ wa Thiong’o, een van
Kenia’s meest subversieve
roman- en toneelschrijvers,
beschouwt het Engels als
een imperialistische culturele bom. Hij pleit voor het
gebruik van niet-hegemonische alternatieven, zoals
de lokale taal Kikuyu, en
de wederopbouw van een
Afrikaanse literatuur- en
theatercanon die de koloniale
vervreemding overstijgt.
Hoe verhoud je je tot de
talenkwestie die Ngũgĩ
aankaart?

OM: Vervreemden van je eigen taal
begint al op school, waar je letterlijk
gestraft wordt wanneer je je moedertaal spreekt – in Kenia moet je dan
bijvoorbeeld een schandschijf om
je nek dragen of tegen een schandmuur gaan staan. Als je van je eigen
taal vervreemdt, vervreemd je ook
op andere vlakken: je distantieert
je van je roots en tracht ‘Engelser
dan de Engelsen’ te worden, zoals
ik al zei. De dominantie van het
Engels maakt het voor sommige
Kenianen zelfs moeilijk om een
band op te bouwen met hun eigen
grootmoeder.
Dankzij de erfenis van Ngũgĩ,
maar ook door de pijnlijke gebeurtenissen van 2007, nemen we stilaan
afstand van dat verlangen om
Engels te zijn, en vragen we ons af
wat het betekent om Keniaans te zijn
en een andere taal te spreken. We
gingen aan de slag met het Swahili,
het Sheng, het Kikuyu, het Dholuo
en het Kalenjin – talen die totaal niet
institutioneel verankerd zijn, omdat
ze als tribaal werden beschouwd.
De boeken die we maakten met het
literaire netwerk Kwani Trust werden
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“ Je wordt er hier
constant op gewezen
dat je geen volwaardige burger bent. Er
is een soort systematische discriminatie
aan de gang.
”

verboden in scholen, omdat ze in het
Sheng geschreven waren, een straatdialect dat Ki-Swahili met Engels
combineert. Wat onderwezen wordt
op school, staat eigenlijk totaal los
van de realiteit. Door ons zo’n straattaal toe te eigenen, hoopten we de
muur te slopen tussen de realiteit en
het onderwijs.
Toch schuif ik in mijn werk het
Engels niet aan de kant, zoals mijn
lecture-performance Fractured
Memory bewijst. Ik erken dat de
taal van de voormalige koloniale
overheerser van Kenia onlosmakelijk
deel is geworden van mijn complexe
zelf. Wel volg ik de Braziliaanse
pedagoog Paulo Freire, die ervoor
ijvert dat je best eerst je moedertaal
leert en je pas daarna de ‘dominante
syntaxis’ meester maakt. Nu zitten
we echter met een generatie in Kenia
die alleen maar Engels spreekt. De
vraag dringt zich op hoe we die taal
op een inventieve manier kunnen
toe-eigenen en ombuigen. Zo
schreef FOKN Bois de eerste musical
in het pidgin-Engels, Coz Ov Moni.
ETC

Postkoloniale heling speelt
een sleutelrol in Fractured
Memory. Heel wat mensen
die deze noodzaak tot historisch herstel delen, vonden
helaas hun weg niet naar het
Bâtard Festival. Hoe kunnen
we meer plaatsen met zo’n
helende functie creëren?

(F)

band mee voelt, wat segregatie in
de hand werkt. In Kenia gebeurt dat
natuurlijk ook: daar heb je een brutale
scheiding op basis van huidskleur,
maar ook rijkdom en sociale klasse.
De scheidslijnen in onze samenleving
lopen door op de plekken die bedoeld
zijn om mensen te ontmoeten, waardoor je alleen je eigen ‘incrowd’ kent.
Dat is water naar de zee dragen. Om
hieruit te raken, moet je een andere
manier vinden om contact te leggen.
We moeten ons concentreren op het
uitnodigend maken van kruispunten
en ontmoetingsplekken.

OM: Helen begint op een plek waar
je je veilig voelt. En om een veilige
plek te creëren, moet je leren hoe je
gasten ontvangt. Iemand uitnodigen
en ‘hosten’, hem of haar deel laten
uitmaken van jouw ruimte – niet als
buitenstaander, maar als welkome
gast: ik vind dat dat hier vaak
vergeten wordt. Het effect is dat je je
beperkt tot die plaatsen waar je een
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Ogutu Muraya, Fractured Memory
© Sarah Oyserman
Ng g wa Thiong’o
Léopold Sédar Senghor
James Baldwin
Audre Lorde
Affiche Picasso Le Congrès
des Ecrivains et Artistes Noirs (1956)
BALDWIN, James, ‘Princes and Powers’
in: Collected Essays, 1998, The Library of
America, New York, 1998, pp. 143-169.

Joachim Ben Yakoub is onderzoeker aan de UGent, waar hij deel
uitmaakt van de Middle East and
North Africa Research Group.
Tunde Adefioye is een van de
stadsdramaturgen bij KVS en medeoprichter van Urban Woorden.
Beiden zijn redactielid van Etcetera.
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Kunstenaarsbijdrage:
Bryana Fritz
Ter introductie van Bryana Fritz’
kunstenaarsbijdrage herschrijft
Tom Engels de opening van The
Autobiography of Alice B. Toklas
van de Amerikaanse auteur
Gertrude Stein. Stein schreef een
autobiografie van haar levenspartner Alice B. Toklas, die uiteindelijk haar eigen biografie bleek
te zijn. Doorheen het verweven
van elkaars denken, werk en inspiratiebronnen, ontmoeten Engels
en Fritz elkaar in het werk van
Stein. De tekst vormt geen correct
portret van Fritz. Toch is het haar
portret door Engels. Twee schrijvers ontmoeten elkaar in Steins
vorm, herhaling en stilering.

THE AUTOBIOGRAPHY OF
BRYANA FRITZ by Tom Engels
(and Gertrude Stein)
I. Before I Came to Brussels
I was born in Naperville, Illinois.
I have in consequence always
preferred living in a temperate
climate but it is difficult, on the
continent of Europe or even in
America, to find a temperate
climate and live in it. My mother’s
father was a soldier, he came to
Chicago in ‘64, he married my
grandmother who was very fond
of music. She was born in what is
now called Serbia and was proficient in 5 languages. My mother
was an opinionated but charming
woman named Krystyna.
My father came of Slovakian
and English methodist stock. His
great-aunt was a music teacher.
His father left his wife before their
marriage, to fight at the barricades
in Europe, but his wife having cut
off his supplies, he soon returned
and led the life of a well behaved
businessman.
I myself have had no liking for
violence and have always enjoyed

the pleasures of writing and
dancing. I am fond of paintings,
furniture, tapestry, houses and
flowers even vegetables and fruittrees. I like a view but I like to sit
with my back turned to it.
I led in my childhood and youth
the gently bred existence of my
class and kind. I had some intellectual adventures at this period
but very quiet ones. When I was
about eighteen years of age I was
a great admirer of Trisha Brown. I
felt that the score of Set and Reset
would generate a very remarkable
text and I wrote to Trisha Brown
suggesting that I transform it. I
had from her a delightful letter on
the subject and then, when I felt
my inadequacy, rather blushed for
myself and did not keep the letter.
Perhaps at that time I did not feel
that I was justified in preserving it,
at any rate it no longer exists.
From then on for about one year I
was well occupied. I led a pleasant
life, I had many friends, I was still
in school, much amusement many
interests, my life was reasonably
full and I enjoyed it but I was not
very realistic at that time. This
brings me to the Minneapolis
performance of Missa Brevis
which had as a consequence that
a member of the Jose Limon
company and I shared a birthday
celebration and this led to a
complete change in my life.
I was at this time living with my
close friends. My bedroommate
was a social woman who took
things lightly, although she felt
them deeply. The first terrible
morning of the Chicago fire I woke
her and told her, the city has been
rocked by an earthquake and is
now on fire. That will give us a
black eye in the East, she replied
turning and going to sleep again.
I remember that once when my
sister and a friend had gone
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horse-back riding, one of the
horses returned riderless to the
stables, the mother of the other
girl began to make a terrible scene.
Be calm madam, said my father,
perhaps it is my daughter who has
been killed. One of his axioms I
always remember, if you must do a
thing do it graciously. He also told
me that a hostess should never
apologise for any failure in her
household arrangements, if there
is a hostess there is insofar as
there is a hostess no failure.
From my twentieth year I was
seriously interested in writing. I
studied and practised dance assiduously but shortly then it seemed
futile, I had decided to leave
Germany knowing that there was
no unconquerable homesickness,
but there was no real need to stay
in Europe either. My story Blue in
Relentless by Tom Engels has given
a very good description of me as I
was at that time.

Tom Engels is actief als curator,
schrijver, dramaturg en docent.
Zijn recentste project is de
performance reeks another name,
spoken in Jan Mot (Brussel).
Momenteel werkt hij als dramaturg voor Alexandra Bachzetsis
(documenta 14) en Mette
Ingvartsen.
Bryana Fritz is schrijfster, performancekunstenares en danseres.
Ze studeerde dans in Minneapolis
in de VS en Essen in Duitsland.
In 2014 studeerde ze af aan de
Brusselse dansschool P.A.R.T.S. Ze
danste in voorstellingen van Anne
Teresa de Keerstmaeker, Salva
Sanchis, David Hernandez en
Xavier Le Roy. Daarnaast maakt ze
haar eigen werk, alleen of samen
met anderen zoals Christoffer
Forbes Schieche.
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Recently, I misread a poem. It said: “memory scams the void”. Burning like a hole in the
text. And as I read what remained of it, I was reluctant to feel in the possession of my
eyes the abusive power to write over something else. It brushed rough against the skin.
This text was both written by hand and typing hands.
In a flux between unimanual and bimanual modes of text making. Where mechanical
slowness and quickness got unevenly thick and thin across both tangible page space
and word processing software….
If the intention is to write, let
I multiply my holes
Holes
and they theirs. Out pours
my fingers bastardize.
a writing that my eyes are
Hemming-in mine, behind, and
to perforated
thine – permissionlessly. Chubbed parentless, cast into (a
to read
an a situation):
properly.
“The soul has to be made monstrous.”
she unbuttons her pants.
The space between the words the legs the lines
A reasonable excuse to let
the punctuation fade As the pores
And for you, I
on this skin interrupted
put spaces between
the
the words. Erotic
hair (No showing) camouflaging
in an effort
it with itself
to make sense
Sometimes, when a woman is holding a pencil, her hand won’t release it, no matter
how badly she wants to let it go. Instead, the hand tightens rather than opens. The other
hand intervenes more successfully, but then the hand which one might call sick makes
a slow, tentative movement and tries to catch the departing object. The strange thing is
the slowness of this movement. The hand moves in a tempo which is scarcely human:
not that of viable action, not that of hope either, but rather the shadow of time, the hand
being itself the shadow of a hand slipping ghostlike toward an object that has become its
own shadow. – Maurice Blanchot.
Writing is often depicted as an activity where the hand or pen detaches and alienates
itself from the body, scribing onwards towards a text that also seems to be writing itself.
The writer, the body of the writer, and the writing are found in an unmappable relation.
Making the act of writing a (temporary) movement of disownership. For, despite all of the
bodies and objects present during the conception of a text, once surfaced, its parentage,
kinship and bloodlines are instantly confused. It is a bastard upon the page.
I would like to stop here. At the moment just before a text is edited, possessed by an author,
or thrown away, and ask: how does one preserve and give agency to this bastard text?
Bastard:
(A An A Situation)
(Noun)
1. A ________ born of parents not married to each other
1. An unpleasant or despicable ________
1. A _____________ of a specified kind, a difficult or awkward thing, undertaking, or situation
(No Showing)
(Adjective)
1. No longer in its pure or original form; debased
1. Showing a mixture of different styles; unconvincing, with seams still exposed
A. bastard is a child conceived on an improvised bed. Founded on a makeshift version,
concocted on a quickly expired formulation. The site of origin is barely even able to
withstand the duration of the generative fuck.
A.s I look at a freshly abandoned text upon the page, its instability is mocked by the apparent calm of the surface;
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a. static bleeding into the page.
A. stillness encrypting the quivering of language rubbing against language. Concealing
the imprint of a heavily medicated, disfigured, and fragmented something upon the
mattress, marking its depth.
It unintentionally flaunts inconsistent styling, lame or little transition, overdramatic expressions, vague articulations, and (non-)concealments of appropriated thoughts and phrases.
So, I wonder, how can one preserve this bastard text without mastering it? How can one
avoid the frantic desire to tame and form it into a more manageable substance? > For,
isn’t there a certain appeal to the feeling that any line of thought that appears cannot be
trusted. The kind that readies the writer and the reader to pounce on a painfully unstable
sense of center and/or edges. Ripe to be overthrown, over written, and ripped apart.
I would like to think through how one can form a relation that permits both penwoman and
text to each continue to unfold without cramping when paths are forking or converging.
As someone thoroughly trained in copying what I see, my intention is to give permission
to the presence and expression of the bastard text through the action of mimicking. And
therefore tracing the bastard in myself. Going skin first, hands second, the rest after.
So if the writer is written by her writing, and she chooses to mimic and not eliminate
the bastard, the relation between expression, body and text becomes more difficult to
describe (as she mimes the sick hand, that is writing her). The resulting un-unified, impurely aimed fiction of parentless thought is the mimicry of what attracts her most.
… trying to think this in a line feels counterintuitive
In suburbia, where she grew up, a backyard pool gave you status. A horrific potential of gather a group of people to partially de-cloak, hide their things (all suburban
tits and genitals are ugly) behind stretchy waterproof prints, and exchange looks
between navels. Cozily performing satisfaction, ease, and suntans.
And then, in the most hidden and intimate strip shows between bedroom and
skin, swimsuits are shed only to reveal magnificently shattered and fragmented
bodies. Bronze and oil glazed skin cut into by paler, veined versions of triangles
and squares. Craving to split their skin open by the sun, the poolside people fragment. Despite the reversibility of the suntan, belly piercings dangle and generic
tattoos frighten the pores as they burrow. It is not a mere play with identity or
decoration; it is a protest against the idea that everything is changeable.
Perhaps the tattooist, like Wittgenstein observes, I really do think with my pen,
because my head
often knows nothing about what my hand is writing.
Cixous otherwise describes it as: “The book writes itself, and if by chance the person opposite should ask you what you are writing, you have nothing to say since you don’t know.”
>> An illuminated screen coyly penetrates the darkness.
A face in return, my own face, basks in second-hand light. I follow the surface surfacing. I
steam in the face of it<<
In order to sleep one imitates the sleeper. Theatricalizing a crinkled form, yet functionalizing this mimicry in order to slip… let’s say under… into a slow, coiled, muscular
breath. Sleep can only then grab one out of the blue. When the surface of sleep begins
to surface relentlessly.
Eyes shut: The sea of dystopic end-of-the-world imaging enters my waters. No mattering
or meaning to inquire if I let them in or if they invaded. But in body, unlike see (sea), I can
contain both the blue waters of destruction rising above land, without absorbing the red.
For the sea’s apparent blue is merely its absorption of the red. But my menstrual, soggy
organs still do gush. Whatever the black ink surface re(a)ds.
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Seated buoyant in the chair
In the boat, in the chair
sock thoughts drool in the shiny slender h-air/water
Pirating my parts
Parting my rosy blue lips
Nailing down the tongue
suck past the soft palate
punching the larynx to get to treasured breast.
Excel sheets spread
Laying down like a makeshift bed
Surface.
… language is not everything. It is only a vital clue to where the self loses its boundaries.
– Gayatri Chakravorty Spivak
I begin to look at a series of images depicting the sea generated by a search engine.
It was a search that was meant to give a
bit of inspiration, or a landscape to write
across and into.
As each image is maximized
Face casts a shadow on the back wall
as if around that
Face drips a dampening sigh as if
about that
late dampening self Licks the screen
in the face of it

Initially a screen was considered an upright
piece of furniture that would give protection
or hide. It stands in the corner of the room
in front of the nude redresser. At the very
most it softly reveals her contours. However,
when one looks at the screen of a computer,
rather than hiding, the screen is something
that discloses. It stands there radiating with
an implicit depth; its “workings” almost
seem to be “inside” of it.

Perhaps at one moment, it would have
been interesting to compare the idea of the
screen in its upright furniture form to the
skin; an organ of protection marking interiority and exteriority, the fleshy interface
between bodies and worlds. By marking
this inner and outer it becomes an interpretable surface, a hermeneutic thing to
think through.

One can attend to its forms, folds, re-folds,
and unfolds…
Genet manages to let the smooth lines
of power get caught in the wrinkles and
folds in his skin. Sink into the places where
crotch skin meets legs skin. Opening and
penetrating the situation with his cigarette-stained fingers, erected thoughts,
and softly flipping the dynamics of a TV
interview with the BBC. He decidedly calls
out the way it begins to resemble a police
interrogation, a situation he knows well.

Jean Genet is maximized to fill the screen:
interrogation, a situation he knows well.
The skin can be seen as a border that feels;
a boundary-object. One that allows the
contours of the body to come forth. With
it we can forget about the body as such
(,stop fetishizing it,) and become fascinated
by the interface. An illusory object, neither
merger nor separator, that incorporates the
intensity of desires and flows. Recasting
the body as merely an effect of depth or
interiority.

Jean Genet: “I had a dream last night. I
dreamed that the technicians for this film
revolted. Assisting with the arrangement
of the shots, the preparation of a film,
they never have the right to speak. Now
why is that? And I thought they would be
daring enough – since we were talking
yesterday about being daring – to chase
me from my seat, to take my place. And
yet they don’t move. Can you tell me how
they explain that?”

By thinking through and with the skin, one can reflect on the modes of being-with and
being-for, where one touches and where one is touched by others, not all of whom are
necessarily human. However, while the nearness of another is felt on the skin, this nearness also indicates the distance or the impossibility of getting inside the other’s skin. It
both protects us from others and exposes us to them.
A question from Donna Haraway: “Why should our bodies end at the skin, or include at
best other beings encapsulated by skin?” Crashing upon the shores of another’s skin,
knowing that nothing ends at the skin. But what about these inner skins, the skin inside
the pussy, the asshole, the ear, the mouth, the nose. Softer, wetter, warmer bits of skin
that invite and house.
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Ipullupmypussysk-in
And
let
in
As I was simultaneou
sly
forced
open
The moment the skin is breached is both violent and intimate. A cut, a slice, makes the blue
vein go liquid red. Shattering the appearance of an inside. >>Subcutaneous fat only allows
blue light to penetrate the skin all the way to the veins, so this is the color that is reflected
back. Less energetic, warmer colors are absorbed by the skin before they can travel that far.
JG: Is the camera rolling?
He asks the question and of course it is. But by asking such a question, he
brings an attention to inscription. Marking that this is being registered and
that the apparentness of his body is preceded by being with other bodies.
Making the nearness of the camera and camera man said. Making the
formalized situation of the interview addressed, as opposed to given.

The haptics of inscription
We see the contemporary chair, but we see it with our eyes; and we touch the contemporary chair, but we touch it with our hands. –Whitehead
To a certain extent, one could say that writing is an effect of the skin: the touch of technologies that produce words. Writing, in a very rudimentary sense, is the production of some
kind of text on some kind of surface or display, employing some kind of technical device.
>>She pets the fantasy of the alienating hand. Shifting the center of writing into them.
Maintaining and overacting the movement of withdrawal. The choice arises… into one
hand or two, thus pen or keyboard, thus paper or screen. The inability to decide, otherwise said as wanting everything (not the desire to experiment) led the hands to casually
flip back and forth. <<
When dedicating attention to the way the tip of the pen releases its slimy trail onto the
page, the tempo slows and all the focus is directed towards the interface between pen
and paper. The slowness engendering the space for more reflectively stylized thoughts. A
singular point, connected and activated by the agility of the hand, is bringing forth individual graphomotorically formed letters. Each casually resembles more or less a recognizable match. Limited to the edges of the page: the size, quality, and direction of the script
is variable, though following a general trend.
When utilizing a keyboard and a bimanual mode of text production, fingers give pressure
to keys one at a time in order to throw ready-made letters upon the screen. There are two
distinct spatio-temporally separated planes activated: the motor space and the visual
space. Giving way to a dispersal of attention and yet a potential for a quicker pace of
text-making. The gentle powers of software calculate the size and space between and of
the letters and paragraphs. Additionally pointing out misspellings,
Cambria is breathing on my part
strange grammars, and repeated words, suggesting other options,
Scripted thick I lay right down
and autocorrecting as it feels. The hands jump on the keyboard as
Hair is furling round the edge
the cursor and the letters jump on the page. A poem for the font
steaming thick in the imaged wedge
Cambria(body) — also performed as a rap:
I found a way to fit it in
non-vibrant voice upon the breast
I rot I rot I rot
SUBMISSION
On the beachless sky
The technologies one uses and the surfaces one touches always,
bluing upon thee
still like ready to be fucked.
in one way or another, exert a choreographic pressure on the user.
Posing red on animal fours
Suggesting or dictating how they should be used and what they
To hide the blue fucked gaps between
could be used for. The gridding both guides the movement of the
it and you, cambria
user and the aesthetics of the expression.
I would like to cast a slightly erotic glance on…
Certainly one can take pleasure in leaning towards or away from the fulfillment of
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a form(at). Obeying its commands or denying to fulfill them. In each case rendering
a certain density or vaporousness of an expression in possession of both form and
formlessness.
Depending on the gridding, frame or form offered, a softer or harder demand for submission is placed on the user. (Perhaps I am abusing the word submission... but I want to
evoke it because I find that it qualitatively connotes a certain direction of depth that is
useful. The movement of exposing one’s neck and tilting the head back.)
I’m looking for what might be called a body language. One thing I do is stick a vibrator
up my cunt and start writing — writing from the point of orgasm and losing control of the
language and seeing what that’s like. – Kathy Acker. An orgasmic moment when sweaty
body, affected by a micro-radiating climax, traps a micro-macro collision in, out, and on
the flesh. The hotness of the letters sloshing (beyond one’s skin) makes the dark part of
the grey snow flow through the motoric hands. A crashing of worlds makes the origin of
the hotness undetectable.
I like getting into the thick of a gridding, or complex of grids, enjoying its non-genuine
and artificial cloak. Touching and getting touched. For perhaps falling into form can be a
way to detect its gridding, or at least part of it. Feeling and enjoying this submission can
be a way to avoid conceptualizing or strategizing an attack. Looking at submission as
possessing a range and a quality gives way to feeling out the more subtle uses, misuses,
and abuses. And assumes the risk of losing the potential to re-gather and dominate, by
stepping away from the guarding of ownership and what it entails.
By using, misusing, or pushing through a format, what doesn’t fit drips off the form and
pools at its feet. What does fit can soften the structure, reveal its underbelly, and pool
in the feet. Yet in the thickness, not knowing how to touch, bend, or chemically alter the
format, might imply the lack of language necessary to penetrate the structural foundation
of it… erotically coloring the way one stays ‘with’ it might give way more discrete movement that neither assimilates nor opposes it.
I shall never sing sufficiently the pleated stairway, and its shadow. – J.G.
I look down on
The corpsed word beach
ever so razored
To make it my blue
bullish and nailed
as if around that
listless unsurveilled
so as to steam in the face of it

breathing on my part
it turns blue
looking on my blue
I am going to dead for you Cambria
I am going to dance for you Cambria.
I am going to dead for you Cambria
I am going to dance for you Cambria.

The physiognomy of an expression sinks to the bottom of a swamp of dreams.
Puddle form. There is a moment when I feel the need to sever my investment: in a person,
in a subject, in a field, in a text. A relationship exhausted till the point of annihilation; and
a version of herself with it. Out comes a thing (I) with a temperament of deflation and a
way of writing, moving, and standing erect. Pooling around one’s own feet with a wholly
different kind of insistence.
This deflated temperament resists the production of a super tight discourse that it could
hold itself up on and retreat into. It resists the enthusiasm of maintaining and building
up oneself. But nonetheless, it’s a something that is in the action of forming (be it form or
formlessness)… slippery lines of thought.
Getting to puddle form is a matter of cutting off a deeply integrated narrative and the
projections of futures that one holds on to. In this puddle, ground is basically the same as
surface, and the act of grounding is basically the same as the act of surfacing. Tethering
between deep speechlessness and non-sense, in order to remain blue, red, writing.
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Grote verhalen voor
de wijde wereld

maart 2017

De Staat van de Nederlandse Theatertekst volgens dichter
en dramaturg Johan Reyniers

(A)

(B)

De theatertekst lijkt opnieuw zijn plek
op onze podia te hebben veroverd.
Een grondige analyse van nieuwe en
oude toneelliteratuur blijft in recensies echter vaak nog uit. Etcetera
en zijn Nederlandse evenknie De
Theatermaker zijn in gesprek over
de opstart van een onlineplatform
voor theatertekstkritiek om die
lacune weg te werken. Hoe reflecteren
GROTE VERHALEN VOOR DE WIJDE WERELD

theaterteksten op de actualiteit en de
canon? Johan Reyniers' Staat van de
Nederlandse Theatertekst biedt alvast
inspiratie. De hoofddramaturg van
Toneelgroep Amsterdam spoort jonge
auteurs aan tot weidsheid en ambitie.
'Vergrijp je aan de werkelijkheid.'

Door

Johan Reyniers
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Ik heb een paar verhalen voor u.
Eén. Een soldaat komt terug uit de oorlog. Er was
lange tijd geen nieuws van hem. Een warm welkom
vindt hij niet: zijn vriendin heeft zich met iemand anders
verloofd. In zijn thuisland heerst politieke onrust en
de soldaat sluit zich aan bij de oppositie. Maar als zijn
vriendin zich opnieuw bij hem voegt, laat hij zijn politieke activiteit meteen voor wat ze is.
Ik hoor u denken: zo dadelijk komt de teruggekeerde
Syriëstrijder op de proppen. Het had gekund, maar het
is niet het geval. Het verhaal komt niet uit de krant. Het
komt uit een stuk van Bertolt Brecht, Trommeln in der
Nacht, en het gaat over een soldaat die terugkeert uit
de Eerste Wereldoorlog en die zich kortstondig bij de
opstand van de Spartacisten aansluit.
Tweede verhaal. De kidnapping van de schoonmoeder van een miljonair. Zij is 67, haar schoonzoon
is 87 jaar en getrouwd met haar dochter van 38. De
ontvoerder eist 36,5 miljoen dollar losgeld. De politie
komt hem op het spoor en slaagt erin de vrouw te
bevrijden.
Dit is geen toneelstuk. Maar het zou er een kunnen
zijn. Dit verhaal komt wel uit de krant: de ontvoering
van de schoonmoeder van Formule 1-baas Bernie
Ecclestone. De vrouw werd door de politie bevrijd.
Als verdachte werd de helikopterpiloot van Ecclestone
opgepakt.
Het gaat me niet om het fait divers. Het verhaal rond
Ecclestone roept een veel grotere wereld op. Ik zie twee
grote lijnen. De eerste is die van de familie. Wat betekent
het als je een schoonzoon hebt die twintig jaar ouder
is dan je zelf bent? De tweede is die van de piloot. Wat
bracht hem ertoe om de schoonmoeder van zijn baas te
ontvoeren? Wat zegt het over de kloof tussen de haves
en de have nots? De meester en zijn knecht? Een verbinding van die twee lijnen kan spannend toneel opleveren.
Ik heb nog een derde verhaal, opnieuw over een thuiskomst (een dramatisch gegeven bij uitstek). Een man
wordt uit de gevangenis ontslagen. Hij zat daar omdat
hij incest had bedreven met zijn dochter. In de tijd dat
hij gevangen zat, heeft zijn vrouw een baby gekregen bij
een andere man.
Dit verhaal komt niet uit de krant. Maar het had wel
gekund. Het gaat om Vrijdag van Hugo Claus. Voor
het schrijven van dat stuk verzamelde hij materiaal via
een oom, die directeur was van de gevangenis van
Brugge. Claus tilde anekdotisch materiaal op tot een
existentieel drama.
Vrijdag is op vele niveaus leesbaar. Het is niet enkel
een existentieel en psychologisch maar ook een sociaal
drama. Claus zei ooit over zijn stuk: “Ik ben nog altijd
een socialist. In mijn toneelstuk Vrijdag zegt de man:
‘God, ik zou best een badkamer willen. In de gevangenis
ging ik altijd in het bad.’” “Dat betekent”, zo vervolgt
Claus, “dat een bepaalde klasse geen badkamers heeft.
Geen enkele criticus heeft dat ooit gezien in mijn werk.”
Ik heb lang in Brussel gewoond. Daar had ik een
badkamer met ligbad. In Amsterdam heb ik ook een
badkamer, maar dan zonder bad. Dat mis ik hier. Hoe
komt het dat ik mij in Brussel een bad kon veroorloven
en hier niet?
Ik geloof dat het dáárover is dat we toneelstukken
moeten schrijven.
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Verover de grote zalen
Waarover spreken? Het is de titel en de aanhef van een
gedicht van Claus. Voor een schrijver is dat een essentiële vraag. Waarover moeten we spreken op het toneel?
En hoe te spreken opdat er naar je wordt geluisterd?
Ik pleit voor meer werkelijkheid op het toneel. Een
herkenbare werkelijkheid. Die waarin wij leven. Waar
we geen vat op krijgen. Die ons bepaalt. Die ons in haar
greep houdt. Die ons moedeloos maakt.
Ik zeg niet dat die werkelijkheid er op het toneel niet
is. Ik zeg dat ik er meer van wil. Ik heb de afgelopen
jaren veel en goed nieuw Nederlands toneel gelezen en
gezien. Maar toch: de wereld die erin te zien is, is vaak
erg klein. We schrijven te veel vanuit onze eigen realiteit,
die we te weinig overstijgen. We hebben daar een reden
voor: we proberen van binnen naar buiten te werken. We
proberen vanuit onszelf iets te zeggen over een grotere
werkelijkheid. De vraag is of dat ook lukt.
Ik geloof dat we veeleer omgekeerd te werk moeten
gaan. Dat is niet altijd makkelijk, want de wereld is groot
en wij zijn klein. Maar ik denk dat net dit onze uitdaging
moet zijn.
We moeten durven toe te geven dat de werkelijkheid
groot en sterk is. Dat is geen reden om ervan weg te
lopen. We moeten ze niet negeren, maar er gebruik
van maken. We moeten ze niet kopiëren, wel isoleren,
vergroten, uitbuiten, verhevigen, condenseren. Ons
eraan vergrijpen.
De Grieken hebben het ons al voorgedaan. De
antieke tragedies putten uit wat voor hen een historische
werkelijkheid was. Maar die kopieerden ze niet zomaar:
ze transformeerden ze. Daardoor komt het dat we ook
na 24 eeuwen met deze stukken nog altijd niet klaar
zijn. We hebben tegenwoordig de mond vol van een
nieuwe revolutie in de digitalisering van onze wereld:
augmented reality. En dat is natuurlijk geweldig. Maar
laten we niet vergeten dat toneel al 24 eeuwen toegevoegde realiteit is.
Brecht zet in Trommeln in der Nacht een heel
concrete realiteit op het toneel. Maar die realiteit is ook
overstegen. Daarom is het goed toneel. En daarom is
het toneel dat niet alleen in 1922 maar ook vandaag nog
tot ons spreekt. Daarom moet het onze ambitie zijn om
teksten te schrijven die niet alleen iets zeggen over de
wereld van vandaag, maar die ook iets kunnen betekenen voor de wereld van morgen.
U denkt nu misschien: maar die stukken zijn er toch
al? We hebben toch de Grieken en Shakespeare en Ibsen
en Tsjechov om het over vandaag te hebben?
Inderdaad, er is al veel repertoire. En daarmee kunnen
we veel zeggen. Maar het repertoire is nooit af. Als we er
niets aan toevoegen, wordt het dode materie. Het repertoire bestaat maar bij gratie van het gesprek. Niet alleen
door nieuwe interpretaties van bestaande stukken, maar
ook doordat we er nieuwe stukken aan toevoegen. Die
uitdaging moeten we aangaan. Om stukken te schrijven
die niet alleen iets over vandaag zeggen, maar ook
morgen en overmorgen iets kunnen betekenen. Zoals
Antigone vandaag nog altijd iets betekent.
Je hoort vaak de verzuchting dat het klassieke repertoire allesoverheersend is. Ja, het neemt veel plaats in.
Maar we stellen ook vast dat dit repertoire de afgelopen
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decennia smaller is geworden. Wie naar de speellijsten
van dertig jaar geleden kijkt, ziet een veel bredere canon.
Hoe komt dat? Het zou kunnen dat een aantal stukken
ons vandaag niet veel meer zeggen. Begrijpelijk. Het
zou ook kunnen dat we voorzichtiger zijn geworden: we
brengen het liefst titels die een garantie op succes zijn.
Tegenover de versmalling staat ook een verbreding: die
is de voorbije decennia gezocht én gevonden in bewerkingen van romans en filmscripts. Dat heeft veel mooi
toneel opgeleverd.
Maar per saldo houden we minder titels over uit het
klassieke repertoire. Het gevaar bestaat dat we dezelfde
paar stukken van Shakespeare, Ibsen en Tsjechov eindeloos gaan overdoen. Dat is op termijn geen goede zaak.
Een te smalle basis doet het gesprek verstommen.
Uit een enquête van De Tekstsmederij, gevoerd in het
kader van de eerste Staat van de Theatertekst in 2014,
bleek dat een meerderheid van het publiek een voorstelling bezoekt omwille van verhaal, thematiek of titel.
Slechts 1 procent zegt voor de auteur te komen kijken.
Je zou denken dat dit voor de toneelschrijver slecht
nieuws is. Maar dat hoeft niet zo te zijn, integendeel: hij
of zij is degene die het verhaal en de thematiek vormgeeft en als het goed is ook nog de titel kiest. Het is dus
zaak om met een sterk verhaal te komen. Van het publiek
wil zelfs 71 procent meer nieuwe Nederlandse stukken in
het theater zien.
Er is dus ruimte voor nieuwe toneelteksten. Het opent
ook de mogelijkheid om het bestaande repertoire uit te
breiden. Met nieuw materiaal dat rechtstreeks spreekt
over onze tijd.
En er is wel degelijk nieuw toneel dat met de grote
werkelijkheid aan de slag gaat. Maar het wordt niet voor
de grote zaal geschreven. En het is vaak weinig dramatisch
van aard. Dat is een probleem. Want laten we wel wezen:
we leven in een statusmaatschappij. Kleine en middenzalen
mogen nog zoveel nieuwe toneelteksten produceren als ze
willen, als het niet ook in de grote zaal gebeurt, dan zal er
aan de status van de nieuwe toneeltekst niets veranderen.
Je hoort weleens dat de bespelers van de grote
zaal niet in nieuwe toneelteksten zijn geïnteresseerd. Ik
weet wel zeker dat dit niet het geval is. Maar het moet
van twee kanten komen. Jazeker, grote gezelschappen
moeten schrijvers tijd en ruimte geven om stukken voor
de grote zaal te ontwikkelen. Maar omgekeerd moeten
schrijvers ook de ambitie hebben om grote verhalen te
schrijven voor de grote zaal. Zou het niet fantastisch zijn
als ze met werk komen waar de regisseurs van de grote
zaal zich werkelijk uitgedaagd door voelen? Waardoor
ze ja zeggen tegen een nieuw stuk, en neen tegen de
verlokking van een volgende Shakespeare.
Is die ambitie er?
Als die eerste grote post-brexitroman niet door een
Nederlander zal worden geschreven, laten we er dan
voor zorgen dat het eerste grote post-brexittoneelstuk
wél van een Nederlander zal zijn.
Denk duurzaam
Kent u het geestige gedicht van Annie M.G. Schmidt over
boekensteunen? Daarin gaan boeken en hun personages
met elkaar in gesprek.

Het wereldrepertoire is een gesprek onder stukken.
Maar boeken kunnen ook zwijgzaam naast elkaar op de
plank staan. Zulke boeken zijn het Nederlandse en het
Vlaamse toneel. Teksten gaan niet vanzelf in gesprek.
Nederlanders en Vlamingen werken in hetzelfde taalgebied, maar ze kennen elkaars werk te weinig. Jan
Decorte, Rudi Meulemans, Piet Arfeuille: wie las hen in
Nederland? De schrifturen zijn verschillend. Nederland
heeft in zijn toneelliteratuur veel realisme – misschien
net iets te veel. De Vlaamse toneelliteratuur – vaker dan
in Nederland door theatermakers geschreven – heeft
veel meer vormexperiment in zich. Misschien ook te
veel. In elk geval: we zijn te eenkennig. Laat Vlamingen
en Nederlanders hun schrifturen met elkaar confronteren
en kijken hoe ze met het beste uit twee werelden iets
kunnen maken dat de huidige praktijk overstijgt.
Ik wil die afwezigheid van een gesprek verbinden
met een tweede probleem, en dat is de afwezigheid van
een tweede enscenering van een nieuwe toneeltekst.
Ik geloof namelijk dat het gesprek over een tekst maar
echt kan plaatsvinden als hij meer dan één keer wordt
geënsceneerd. Het is verheugend dat de Troje Trilogie
van Koos Terpstra afgelopen seizoen opnieuw op het
toneel werd gezet, voor het eerst in zeventien jaar.
Misschien is het een aansporing om, als we weer eens
een Griek of Shakespeare willen doen, te kijken naar
wat er al is. En niet altijd meteen onze eigenste versie te
willen maken.
Wat betekent het om iets nieuws te willen maken?
Wat kan het doel ervan zijn? Pasolini zei: “Ik ben met
werken begonnen in een tijd waarin van producten
vooral werd verwacht dat ze lang meegingen, anders
zouden ze niet eens in aanmerking komen om te worden
aangeschaft. Nu werk ik nog steeds (zonder me aan de
nieuwe tijd te hebben aangepast) in een tijd waarin juist
het tegendeel van producten wordt verwacht, namelijk
dat ze snel worden geconsumeerd.”
Het is een kwestie van ecologie. Als een tekst
maar één keer bruikbaar is, maar één keer wordt
geënsceneerd, dan komt het erop neer dat hij een
wegwerpproduct is. We zouden er zorgvuldiger mee
kunnen omgaan. Ook toneelteksten kunnen bijdragen
aan duurzaamheid.
Ons taalgebied is klein. Je kunt niet verwachten dat een
tekst in eigen land meteen een tweede enscenering
krijgt. Er is daarom vaak gepleit voor vertalingen. We
hebben een prachtig exportproduct, zei Sophie Kassies
vorig jaar in haar Staat van de Theatertekst, maar het
komt de grens maar moeilijk over. Zij wil haar Genesis
graag in Duitsland, Engeland en Frankrijk gespeeld zien.
Gelijk heeft ze. Maar niemand is geïnteresseerd zolang er
geen vertaling is. Maar heb je er al aan gedacht, Sophie,
om het stuk in Vlaanderen op de planken te krijgen?
Het is ons meest nabije buitenland. We delen een
taal. Maar veel toneel steekt de grens niet over.
Het geldt ook in de andere richting. Zopas verscheen
Mount Olympus van Jeroen Olyslaegers en Jan Fabre, een
grandioze recycling van de antieke tragedies. Zou het niet
fantastisch zijn als een Nederlander in een totaal ander
kader met deze teksten aan de slag zou gaan? Pas dan
kunnen we echt het gesprek over Mount Olympus voeren.
Ik pleit niet tegen vertalingen. Die moeten er zijn. Ze
vergroten onze afzetmarkt. We hebben strategieën nodig
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die onze teksten voor het buitenland zichtbaar maken.
Maar laten we ook nadenken over hoe we binnen ons
eigen taalgebied een nieuwe tekst een tweede leven
kunnen geven.
Wees niet bescheiden
Terug naar mijn pleidooi voor meer herkenbare werkelijkheid op het toneel.
U kunt zich afvragen: waar is dat voor nodig? Daar is
kunst toch niet voor. En aan die werkelijkheid kunnen wij
als kunstenaar toch niets veranderen.
We hebben allemaal twijfels over kunst. Kan kunst de
wereld veranderen? De vraag wordt steeds vaker negatief beantwoord, ook door kunstenaars zelf. Louis Paul
Boon sloot in 1947 zijn boek Mijn kleine oorlog af met de
oproep ‘Schop de mensen tot zij een geweten krijgen’. In
een latere druk veranderde hij dat in ‘Wat heeft het alles
voor zin?’.
Op het einde van Na de repetitie/Persona van Ingmar
Bergman in een regie van Ivo van Hove zegt Frieda
Pittoors: ‘Je moet goed gek zijn om in deze tijd kunstenaar te willen zijn.’ Het is een zin die door mijn hoofd
blijft spoken. Je zou er moedeloos van kunnen worden,
maar dat hoeft niet. Integendeel, je kunt er kracht uit
putten. Jazeker, wij zijn goed gek. Maar wij hebben er
ook een goede reden voor.
Kunst verandert de wereld wel degelijk – niet in rechtstreekse zin, maar wel onrechtstreeks.
Ik zei daarstraks dat meer werkelijkheid op het toneel
niet betekent dat we de realiteit moeten kopiëren. We
moeten ze zelf ook maken. Kijk naar de antieke tragedies:
ik ben er 200 procent van overtuigd dat zij onze wereld
mee hebben vormgegeven. Je hoeft die tragedies niet te
hebben gelezen om erdoor beïnvloed te zijn. De manier
waarop we denken en praten over onze gevoelens,
hoe we ze uiten: dat is allemaal mee gevormd door 24
eeuwen toneel.
Als toneelmakers zijn wij de erfgenamen van de
antieke tragedie. Toneelschrijvers, wees niet bescheiden!
Ons recht, onze instituties, onze manier van denken: ze
zijn mee gebaseerd op eeuwenoude teksten. Die hebben
ons gevormd. Ook in negatieve zin. Maar toch: het is
onze traditie. Van daaruit moeten we verder denken en
schrijven. Teksten toevoegen aan het repertoire dat onze
werkelijkheid, ons leven mee vormgeeft. Waarmee we
het gesprek op gang houden. Daarom moeten we lezen,
herlezen, herschrijven en toevoegen.
Ik begon 25 jaar geleden in het theater te werken.
De podiumkunsten stonden in grote bloei. Tegelijk leken
ze er slecht voor te staan. Het leek een oud medium dat
weldra zou worden gepasseerd door video, door virtuele
realiteit. We zouden de wereld enkel nog via een interface ervaren. Weldra zou het volslagen voorbijgestreefd
zijn om samen een ruimte te delen en daar acteurs een
uit het hoofd geleerde tekst te zien spelen.
Maar wat zien we vandaag? Het toneel lééft. Hoe
meer we in een digitale wereld leven, hoe meer we de
behoefte hebben om samen in een ruimte getuige te
zijn van iets wat zich live voor onze ogen afspeelt.
Oude woorden die van ver komen en die steeds weer
worden herhaald, in eindeloze variaties en interpretaties.
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Nieuwe woorden die eraan worden toegevoegd.
Daardoor is toneel meer dan toegevoegde realiteit,
want het máákt de werkelijkheid. Daarom moet er toneel
worden geschreven.
En daarom is het schrijven voor toneel het schrijven
van de toekomst. Op het moment dat niemand nog de
attention span zal hebben om een roman van 200 bladzijden te lezen, zullen mensen naar het theater blijven
gaan om te horen hoe het gesprek dat de Grieken 24
eeuwen geleden in gang hebben gezet – een gesprek
onder mensen, een condensatie en kristallisatie van
de gesprekken die wij in onze levens voeren – wordt
voortgezet.
Een langere versie van deze tekst werd uitgesproken
op 5 september 2016 op de Dag van de Toneeltekst
in het kader van het Nederlandse Theaterfestival.

(A)
(B)
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In het belang van de student: als de theaterwereld verandert,
moeten de opleidingen mee
(A)

Afgelopen najaar gingen de studenten
van het Antwerpse Conservatorium
tijdens het eerste Lesfestival aan het
werk met niet-traditionele theatermakers. Het resultaat was verbijsterend
én hoopgevend voor de aspirantacteurs, de school en de gastdocenten.
Acteur en docent Willem de Wolf legt
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in deze voorpublicatie van een uitgebreidere versie (die in juni in FORUM+
verschijnt) uit hoe het Lesfestival
studenten wapent tegen de veranderde
beroepspraktijk van de repertoireen gezelschapsspeler.
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Door

Willem de Wolf

‘Ich hätte gerne mitgemacht’, zo citeert theatercritica
Christine Dössel de actrice Brigitte Hobmeier in de
Süddeutsche Zeitung van 3 november 2016. Hobmeier,
de publieks- en recensentenlieveling van de Münchner
Kammerspiele, had graag aan de nieuwe artistieke
koers van het theatergezelschap meegedaan zoals die
werd ingezet onder leiding van Matthias Lilienthal. De
nieuwe intendant en opvolger van Johan Simons wilde
het artistieke profiel in München opschudden en had
het voornemen om onder meer theatergroepen uit de
Berlijnse Freie Szene te introduceren. Hobmeier kreeg
nauwelijks nog rollen, voelde zich op een zijspoor gezet
en nam ontslag.
Nu is de Berlijnse Freie Szene zeker niet zo obscuur,
hermetisch of choquerend vernieuwend. De groepen
waarmee Lilienthal is gaan samenwerken, zoals She
She Pop, Rimini Protocol en Gob Squad, zijn al een
tweetal decennia geaccepteerd en beeldbepalend. En
niet alleen in Duitsland is het zogenoemde postdramatische theater ondertussen omarmd. Theater dat niet
langer vanuit de klassieke toneeltekst vertrekt, is overal
mainstream geworden.
Het grootste probleem bij de Kammerspiele is dan ook
niet dat er om de zoveel tijd ingrijpende veranderingen in
de artistieke organisatie en profilering van het gezelschap
worden aangebracht, vervolgt Dössel. Het gaat haar om
iets anders: de acteur, de toneelspeler. ‘Het postdramatische discours en performancetheater dat Lilienthal
brengt, heeft de klassieke toneelspeler niet langer nodig.
Het is eerder op zoek naar performers, liefst jonge en
authentieke ik-vertolkers met street credibility.’
Het is een feit dat de belangrijke binnen- en buitenlandse repertoiregezelschappen en de grote huizen, al
dan niet aangemoedigd door wetgeving, steeds meer
het zogenaamde performancetheater binnen hun muren
halen en daarmee tegelijkertijd de status van de conventionele toneelspeler veranderen.1 Theater Rotterdam, het
voormalige Ro Theater, heeft onlangs bijvoorbeeld zijn
laatste twee acteurs met een vast contract ontslagen,
omdat het gezelschap zich eveneens van een acteursensemble wil ontwikkelen tot een makersensemble. ‘Dat
heeft met geld te maken’, liet Theater Rotterdam in een
perscommuniqué weten, ‘maar vooral met een andere,
meer flexibele manier van werken. Acteurs krijgen meer
vrijheid om er dingen naast te doen en makers kunnen
per productie de mooiste acteur voor een bepaalde rol
kiezen.’ Artistiek directeur Ellen Walraven: ‘We nemen
een ensemble van theatermakers als basis voor ons
nieuwe huis. Dat is de ontwikkeling die je nu overal in
Nederland ziet. We zijn niet tegen acteurs, ik houd van
acteurs, maar er ontstaat een andere opvatting over wat
een acteur is.’
De toneelspeler als eenmansbedrijf
Uit een door het Nederlandse dagblad Trouw uitgevoerd
onderzoek blijkt dat in Nederland nog een kleine 50 van
de 1500 actief werkzame acteurs een vast contract bij
een repertoiregezelschap hebben. Daarbij spreken de
gezelschappen van een duidelijke inhoudelijke wens.
Loek Peters, cao-adviseur van ACT, de belangenorganisatie van acteurs in Nederland, heeft de positie van

“ De confrontatie met andere
praktijken heeft zienderogen
invloed op het zelfvertrouwen
van de studenten, hun ontwikkeling
en emancipatie.
”

spelers zien verslechteren. ‘Een gezelschap bestaat
dezer dagen uit een zakelijk en een artistiek leider, een
pr- en een educatiemedewerker en technisch personeel.
Kennelijk vindt men de regisseur tegenwoordig belangrijker dan de mensen op het toneel.’ Het Toneelhuis in
Antwerpen heeft tussen de 80 jaarlonen in de begroting
nog slechts één actrice met een jaarloon in vaste dienst.
Het interessante aan het perscommuniqué van
Theater Rotterdam is dat het niet alleen de positie schetst
van het gezelschap ten aanzien van de laatste ontwikkelingen, maar ook die van de toneelspeler. De nieuwe
constellatie geeft acteurs ook ‘meer vrijheid om er dingen
naast te doen’. Met het citaat wordt zijdelings de (nieuwe)
positie van de toneelspeler als ondernemer benoemd, als
eenmansbedrijf, en in Nederlander als zzp’er, zelfstandige
zonder personeel. Volgens Theater Rotterdam is het dus
niet alleen zo dat de gezelschappen de acteurs niet langer
in vaste dienst willen nemen; volgens het gezelschap
willen de acteurs het zelf ook niet (meer).
Dat laatste is maar gedeeltelijk waar, zo blijkt uit
een in 2014 gehouden onderzoek onder 457 acteurs in
Vlaanderen. Daarin gaf weliswaar twee derde van de
ondervraagden aan flexibiliteit aantrekkelijk te vinden,
maar daarnaast vond ook bijna de helft dat er te veel
flexibiliteit wordt verwacht. Maar liefst 65 procent maakt
zich zorgen over het behouden of vinden van opdrachten
als acteur. Bovendien wordt de financiële onzekerheid
als zeer zwaar ervaren.2
Het Lesfestival
Als het traditionele (stads)gezelschap zich herdefinieert,
als daarmee het gekende tekstrepertoire weer nog
minder wordt gespeeld en als ook het ensemble nog
meer aan belang verliest, dan zijn die kenteringen ingrijpend voor een acteursopleiding als de afdeling Acteren
van het Antwerpse Conservatorium. Omdat die school
zich, meer nog dan andere toneelscholen in Nederland
en Vlaanderen, op de opleiding van repertoire- en
ensemblespelers richt.
Ondanks dat, of juist daarom, werd daar afgelopen
september het eerste Lesfestival georganiseerd, gecureerd door Dries Douibi en mezelf. Het was een drie
weken durende onderwijskundige paradigmawissel
in het curriculum van de opleiding. Tijdens het festival
werden alle studenten, behalve de eerstejaars, in drie
niet-klassikale groepen verdeeld, die vervolgens telkens
een week met een theatermaker zonder specifieke
toneelrepertoire-achtergrond aan een project werkten.
Een toonmoment op vrijdagmiddag sloot de week af.
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Deelnemende theatermakers aan het eerste festival
waren Benjamin Verdonck, Tine Van Aerschot, Michiel
Vandevelde, Ula Sickle en Pieter De Buysser.
Welke invloed heeft de blootstelling aan die nieuwe
diversiteit aan stijlen en methodes op de artistieke
ontwikkeling van de studenten? Worden ze vrijer,
gedurfder of ontwikkelen ze anderszins nieuwe kwaliteiten? Kunnen ze uit de voeten in een praktijk waarbij
bedenken, regisseren en acteren steeds meer door
elkaar lopen? En ten slotte: zorgt een groter aantal
contacten met regisseurs en theatermakers binnen de
opleiding voor meer kansen na de opleiding?
Het eerste Lesfestival was een radicale gebeurtenis
voor de school, de studenten en de uitgenodigde
theaterkunstenaars. De confrontatie met de (vaak
onbekende) podiumkunstpraktijken had zienderogen
invloed op het zelfvertrouwen van de studenten, hun kijk
op het veld, hun ontwikkeling en emancipatie. Artistiek
verantwoordelijken Clara van den Broek en Sara De Roo
ambiëren niet alleen om het op de school zo gekoesterde
opleidingsadagium van Dora van der Groen te herijken. Ze
zijn tevens op zoek naar manieren om in het licht van het
kenterende arbeidsperspectief van de toneelspeler andere
werkritmes en hiërarchische verhoudingen te introduceren.
De collectieven
Het esthetische, maar ook het ethische patrimonium van
de toneelscholen in Nederland en Vlaanderen, en zeker
die van de afdeling Acteren van het Conservatorium,

“ Wat voorkomen moet worden,
is dat zich bij de studenten twee
uiteenlopende identificaties ontwikkelen: de ideële theaterwereld van
de school, en de harde realiteit.
”

wordt nog in belangrijke mate gevormd door denkbeelden die zich eind jaren 1980 en begin jaren 1990
ontwikkelden. Ideeën over de emancipatie van de toneelspeler die hun weerslag vonden in spelerscollectieven
als Maatschappij Discordia, tg STAN, De Roovers en
later Dood Paard en ’t Barre Land. Die interesseerden
zich, met hun nadruk op kleinschaligheid, nooit veel voor
grote huizen en gevestigde instituten. Integendeel, ze
vormden met hun expliciet antiautoritaire, horizontale
structuur veeleer een reactie op die instituten, die zich
op dat moment vooral kenmerkten door hiërarchie, het
belang van anciënniteit in de verdeling van de rollen en
artistieke voorspelbaarheid.
Maar de zogenoemde oercollectieven staan onder
druk. Tg STAN en De Roovers konden bij de laatste
subsidieronde in Vlaanderen slechts van een afwijzing
worden gered door een ultieme interventie van de
minister. Dat heeft maar ten dele artistiek-inhoudelijke
oorzaken. Natuurlijk, de collectieven zijn intensief bezig
(B)
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met het klassieke theaterrepertoire, en dat wordt door de
huidige generatie theatermakers, toeschouwers en critici
niet altijd meer als voldoende inspirerend en actueel
ervaren. Bovendien neemt de provocatieve werking – en
daarmee de aanlokkelijkheid van een credo als ‘wij repeteren niet’ – na 25 jaar ook wat af.
Er liggen zonder meer ook sociaal-culturele en politieke oorzaken ten grondslag aan de druk op de collectieven. Begrippen die het neoliberalisme introduceerde
en stimuleerde – privatisering, individualisering en eigen
verantwoordelijkheid – veranderen de manier waarop de
samenleving, en dus ook de toekomstige toneelspeler,
omgaat met het collectief en met collectiviteit. De collectieven die (desondanks nog steeds) worden opgericht,
hebben in het verlengde hiervan dan ook vaak een
minder rigoureus, programmatisch en ideologisch opzet.
Bovendien bedienen ze zich van een grotere diversiteit
aan bronmateriaal.
Kun je nu – met de beschreven kenteringen, de
ontwikkeling dus dat grote gezelschappen makersensembles worden en dat het geïdeologiseerde collectief
niet meer nagestreefd wordt – in het algemeen zeggen
dat de emancipatie van de toneelspeler stokt? Of moet
je zeggen dat die emancipatie juist is versterkt, nu de
nieuwe collectieven zelfs de dogma’s van het oercollectief afwijzen? Maar hoe kwetsbaar is een emancipatie
als er in die nieuwe collectieven eigenlijk geen moreel
programma is, geen manifest, geen directe of indirecte
politieke stellingname, geen interne restricties ten
aanzien van het doen van bijvoorbeeld reclame. Wat
als alles kan? Ben je dan gewoon weer een freelancer?
Een freelancer in een collectief? Het geïndividualiseerde
collectief als politiek-economische metafoor.
‘Gevraagd kunnen worden’
Want ondanks de pogingen van de grote gezelschappen
om de veranderingen nog vooral artistiek-inhoudelijk
te motiveren, ontkomen zij (net als de toneelspelers
zelf natuurlijk) niet aan economische invloeden op hun
beslissingen. Het was bij wijze van spreken een kwestie
van tijd voor termen uit de arbeidsmarkt, zoals flexibilisering, het toneelbedrijf zouden binnentreden. Sterker
nog: dat het begrip zelfs, zoals bij Theater Rotterdam,
tot het jargon van de artistiek-inhoudelijke motivering
zou doordringen.
In De hybride kunstenaar uit 2012 trekt cultuursocioloog Pascal Gielen al lijnen tussen economische
ontwikkelingen en artistiek-inhoudelijke beslissingen.
Die hybriditeit, waarbij ‘de nieuwe’ kunstenaar iemand
is die ‘probleemloos kan switchen tussen verschillende
contexten; iemand die zijn of haar creatieve competentie
ook via allerlei toegepaste vormen weet uit te buiten,
zonder last van modernistische taboes uit het verleden’,
heeft voor de toneelspeler op een specifieke manier
belang: ondanks de zo gewenste onafhankelijkheid
speelt er bij de toneelspeler altijd nog een belangrijke
overweging mee, namelijk dat er in de agenda ruimte
open moet worden gehouden, omdat je altijd nog
‘ergens voor kunt worden gevraagd’.3
De invloed van de ‘vrijheid van de acteur om er dingen
naast te doen’ – wat evengoed als ondernemerschap of,

“ Er is bij de studenten veel onwetendheid over het veld. De relatieve
geslotenheid van de school helpt
daar niet aan mee.
”

zo u wil, disloyaliteit kan worden bestempeld – is groot.
Het aantal projecten dat een gezelschap moet aanpassen,
uitstellen of schrappen vanwege moeilijk vast te leggen
acteurs was al groot, en dreigt gezien de ontwikkelingen
alleen maar toe te nemen.4 Het is niet vreemd dat gezelschappen zich daartegen wapenen. De innerlijke gespletenheid van de acteur – enerzijds het vooruitzicht van
zekerheid binnen een gezelschap, en anderzijds de verleidingen van hoge dagvergoedingen en zichtbaarheid in
film en op tv – is onderbelicht gebleven in de analyse van
de artistiek-inhoudelijke ontwikkeling van het Vlaamse en
Nederlandse theater.
Solidariteit, discussies over inkomen, gesprekken
over werk en werkverdeling: het is in de theaterwereld
altijd precaire gespreksstof geweest. En het lijkt erop,
gezien bijvoorbeeld de heftige reacties op Wouter
Hillaerts State of the Union tijdens de laatste editie van
Het Theaterfestival, dat het er door de verslechterde
positie van de acteur niet minder ingewikkeld op is
geworden. Uit bovengenoemd onderzoek uit 2014 blijkt
dat acteurs tegenwoordig twee derde van hun tijd
besteden aan hun artistieke kerntaak; maar tegelijkertijd
haalt slechts 8 procent van de acteurs zijn inkomen
volledig uit diezelfde artistieke kernactiviteit. Uiteraard
zorgt dat dan voor een zorgwekkende tweespalt in eigenwaarde, in trots en zelfvertrouwen onder de verschillende podiumkunstenaars en acteurs.
Wat heeft de school daarmee te maken?
Wat voor effect heeft het op de aspirant-toneelspeler
als hij of zij door de school nog in de – zeg maar – artistiek-emancipatorisch traditie wordt opgeleid, maar daar
in de praktijk nog nauwelijks iets van terugvindt? Het is
een almaar terugkerende vraag: moet een kunstopleiding
zich aanpassen aan bewegingen, al dan niet economisch
van aard, aan stromingen, modes of grillen?
Wat in ieder geval voorkomen zou moeten worden,
is dat bij de studenten twee uiteenlopende identificaties zich ontwikkelen: de ideële theaterwereld zoals
ze die gepresenteerd krijgen op school, en de realiteit
van schaarse stageplaatsen, van castings voor soaps
en reclame, van vastgeroeste gezelschapsstructuren.
Uit de interviews met de studenten en uit de enquêtes
blijkt dat ze een grote dualiteit ervaren tussen enerzijds
de standaarden die de school oplegt aan inhoudelijkheid en assertiviteit, aan coöperatie, aan ‘adel’ en voorbeeldigheid, en anderzijds de afhankelijkheid, de botte
concurrentie, de willekeur en trivialiteit van de praktijk.
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“ De grote huizen halen steeds
meer performancetheater binnen en
veranderen daarmee de status van
de conventionele toneelspeler.
”

Niemand van de studenten antwoordde ‘helemaal
eens’ met de stelling in de enquête dat het krijgen van
kansen en werk met je talent te maken heeft en niet met
je netwerk; 75 procent vulde ‘helemaal mee oneens’ of
‘goeddeels mee oneens’ in. Het artistiek-inhoudelijke
primaat botst meer en meer met de wetten van de
markt, zo lijkt het.
De calculerende student
Dat doet zich ook voelen in de absentie van de
studenten, in de afweging die ze meer en meer maken
tussen een les en een casting. En in de verbijstering
van de gastdocent die de indruk kreeg dat de studenten
bij hem minder presteerden, omdat hij niet bij een
gezelschap zat en dus zelf geen zeggenschap had over
toekomstige stageplaatsen of werk.
Het wordt bovendien almaar halfslachtiger om
tegen de studenten te zeggen dat ze zich (nog) niet
moeten bezighouden met de buitenwereld, en moeten
genieten van hun ‘schoolse’ vrijheid, terwijl de school
hen tegelijkertijd steeds meer aanmoedigt om zich te
manifesteren in de praktijk en zelf initiatief te nemen
in het vinden van bijvoorbeeld een stageplaats. De
relatieve geslotenheid van de school helpt daar niet aan
mee. Er is bij de studenten veel onwetendheid over het
veld. Niet alleen de data uit de enquête bevestigen dat
beeld, ook de theatermakers van het Lesfestival spraken
regelmatig hun verbazing uit over het gebrek aan kennis
van plekken, mensen en initiatieven, laat staan hoe ze te
benaderen.
De toenemende moeilijkheden die de studenten en
de school ondervinden bij het vinden van een stageplek,
zijn misschien wel exemplarisch voor de veranderingen
in de theaterwereld en de positie die de school en de
student daarin inneemt. Van doorstroming van stagiaires naar vaste engagementen of naar de artistieke
kern van bijvoorbeeld die oercollectieven, is al helemaal
geen sprake.
Cruciaal is de vasthoudendheid van de scholen aan de
gekende verhoudingen, aan hoe het altijd is gedaan en
gegaan. Hoe (her)definieert zij nu haar relatie, haar positie
tegenover de ogenschijnlijke onaantastbaarheid van
‘het vak’ – dat archaïsme, die term die de kunst schools
houdt, en oefenbaar. De opleiding zou in deze wankele
tijden juist een vlucht vooruit kunnen nemen. Ze zou
bijvoorbeeld de stages, de zoektocht van de school en van
studenten naar plekken in de praktijk, kunnen omdraaien
en de praktijk op zoek laten gaan naar plekken op school.
Als je de stage definieert als het moment waarop de
student praktijkervaring opdoet, bleek het Lesfestival een
veel dynamischer opzet. Voor de student, maar ook voor
de deelnemende kunstenaars. Als in de tweede versie van
het festival zowel deSingel als theatermaker willen participeren, dan willen zij dat juist daarom.
Toneelscholen zouden, in navolging van Dössels
‘jonge, en authentieke ik-vertolkers met street credibility’ – die ze overigens maar al te graag zien auditeren – zelf ook wat meer street credibility kunnen
vertonen. Wat meer ik-vertolker mogen worden. Zich wat
radicaler kunnen opstellen, en eerder een initiërende
dan een volgende speler kunnen worden.
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Lesfestival, Koninklijk
Conservatorium Antwerpen
© Jill Bertels
In Duitsland heeft men onlangs een
fonds met de naam Doppelpass
opgericht. Doel van het fonds is de
coöperatie tussen de Freie Szene en de
grote huizen te bevorderen. De grote
huizen nemen de vrije groepen min of
meer in residentie en verbeteren de
tourfähigkeit van hun voorstellingen.
http://kunsten.be/dossiers/
kunstenaarcentraal [3 januari 2017]
http://www.bamart.be/files/
eindrapporthybridisering.pdf p.11 [3
januari 2017]
Het is jammer dat ik dit vooral weet
omdat ik in het veld werkzaam
ben. Toneelspelers en regisseurs
die gezelschappen verlaten, die
repertoire afwijzen, die vanwege film
of tv samenwerkingen afbreken, het
zijn zaken die niet worden gezien
als onderdeel van belangwekkende
culturele ontwikkelingen of
profileringen. Integendeel, men zwijgt
erover. Theatergezelschappen zijn meer
en meer gesloten bastions, waar men
vooral angstig is voor slechte publiciteit
en daarmee voor moeilijkheden met de
subsidiënt. Terwijl het verband tussen
die laatste twee niet is aangetoond.

Willem de Wolf studeerde in 1985 af aan de
Amsterdamse Toneelschool. Met jaargenoot Ton Kas
formeerde hij het duo Kas & de Wolf (1985-2004). Van
2004 tot 2009 studeerde hij Duitse Taal & Cultuur aan de
Universiteit van Amsterdam. Sinds 2010 maakt hij deel uit
van de artistieke kern van Cie. de KOE. Willem de Wolf is
docent aan het KASK in Gent en aan het Conservatorium
in Antwerpen. Hij is redacteur van FORUM+ voor
Onderzoek en Kunsten (www.forum-online.be).
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SUMMER STUDIOS 2017
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Het digitale acteren

maart 2017

The Re’Search bevraagt de positie van het ‘analoge’ theater
in het internettijdperk
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De Duitse regisseur Felix
Rothenhäusler bewerkte onlangs het
videowerk The Re’Search van beeldend
kunstenaar Ryan Trecartin tot een
gelijknamige theatervoorstelling.
Deze baanbrekende productie van de
46

Münchner Kammerspiele toont een
glimp van een mogelijke toekomst van
het theater in het post-internettijdperk.

Etcetera 148

Door

Michiel Vandevelde

De Amerikaan Ryan Trecartin verwierf de laatste jaren
veel aanzien in de wereld van de beeldende kunsten.
Hij maakt sculpturen en schilderijen, maar staat vooral
bekend om zijn high speed collageachtig videowerk
waarin hij refereert aan en over-identificeert met de
digitale beeld- en consumptiecultuur van het internet.
In tegenstelling tot de films van de meeste videokunstenaars, die je om economische redenen enkel in de
exclusieve omgeving van een white cube kunt bekijken,
zijn die van Trecartin gemakkelijk terug te vinden op het
net, dat er de natuurlijke habitat voor vormt. Niettemin
loont het de moeite om zijn werk te zien in een museum
of kunstgalerie. De kunstenaar creëert immers steeds
een theatrale setting voor zijn films. Zo kan het zijn dat
je in een ruimte met massagestoelen terechtkomt, in een
motelbar, of een fitnessruimte. Vaak worden deze artificiële omgevingen bevolkt met rekwisieten en stukken
decor van zijn filmsets.
Trecartins werk komt op een collectieve manier tot
stand. Vooreerst is er Lizzie Fitch, zijn artistieke partner:
samen met haar runt hij een filmstudio in Los Angeles.
Fitch speelt ook een belangrijke rol bij het ontwerpen
van de settings voor zijn tentoonstellingen. Daarnaast
acteren en figureren veel van zijn vrienden en kennissen
in Trecartins films. Hij en Fitch spelen zelf ook steeds
mee. Tot op zekere hoogte vertonen zijn films in uitvergrote mate het soort wereld waarin hij leeft.
Wat is post-internetkunst?
De term ‘post-internetkunst’ keert vaak terug in teksten
en kritieken over Trecartins werk. Hij wordt doorgaans
toegewezen aan een jonge generatie digital natives, in
wier artistieke werk je overduidelijk de invloed van de
digitale cultuur ziet. Post-internet is ook een gecontesteerd begrip, omdat het voorvoegsel ‘post-’ verwarring
schept. Het gaat niet over kunst ‘na het einde van het

“ Post-internetkunst toont de
impact van de hedendaagse
hyperconnectiviteit en infobesitas
op onze manieren van denken,
spreken, voelen en handelen.
”

internet’, of ‘vrij van internet’, maar over kunst die in
al haar poriën het wereldwijde web en zijn digitale
esthetiek ademt. Het internet doordringt zodanig de
‘echte wereld’ dat er geen heldere scheidingslijn meer
is tussen online en offline. Zo worden gebeurtenissen
geënsceneerd met het oog op de productie van foto’s
die kunnen circuleren op sociale media, leidt digitaal
pestgedrag tot al te werkelijke zelfmoorden, zorgt de
distributie van fake nieuws voor politieke aardverschuivingen, et cetera. Om maar niet te spreken van het
‘internet der dingen’, waarbij hele huishoudens aan het
internet worden gekoppeld. Post-internetkunst toont de
impact van de hedendaagse hyperconnectiviteit en infobesitas op onze manieren van denken, spreken, voelen
en handelen.
Een belangrijk element in Trecartins werk (al is
‘belangrijk’ misschien niet het juiste woord in een werk
waar muziek, beeld, tekst en beweging een radicaal
evenwaardige rol spelen) is de gesproken taal. Hij
gebruikt een manier van spreken die doordrongen is
van het soort communicatie die online fora, mails en
chatgesprekken kenmerkt. Afkortingen, neologismen,
overdadig leestekengebruik, grammaticale spelletjes.
In het spreken leggen de acteurs bewust ongewone
accenten, worden woorden afgekort of samengevoegd. Zo ontstaat er een rijk en open spel met taal.

(B)
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“ In The Re’Search overheerst
een manier van spreken die doordrongen is van het soort communicatie die online fora, mails en
chatgesprekken kenmerkt.
”

De slang van de digitale cultuur. Bij Trecartin wordt het
een nieuw soort poëzie, verwant aan de conceptual
poetry, een vroeg-21ste-eeuwse literaire stroming met
Craig Dworkin en Kenneth Goldsmith als belangrijkste
protagonisten. Conceptuele dichters maken gebruik
van de strategie van de appropriatie: ze eigenen zich
bestaand alledaags tekstmateriaal toe – literaire readymades als het ware. Verwant aan de Oulipo-beweging
(l’Ouvroir de Littérature Potentielle), trachten ze nieuwe
mogelijkheden te ontdekken door zichzelf beperkingen
op te leggen, en zelfverzonnen procedures te volgen.
Informatiestortvloed
De films van Trecartin zijn overdadige, chaotisch gemonteerde clusters van uiteenlopende materialen. In The
Re’search (2009-2010), een video die deel uitmaakt van
een vierluik getiteld The Re’Search Wait’S, komen de
typische Trecartin-kenmerken naar voren: een stortvloed
aan beelden, geluiden, tekst, en beweging. Hij gebruikt
materiaal dat refereert aan homemade video’s zoals je er
duizenden vindt op YouTube, muziekvideoclips, populaire
online tv-programma’s, en de publiciteitsindustrie.
Zijn films laten zich niet makkelijk ontleden. Een betekenis filtert in verschillende geledingen door als je kijkt,
blijft kijken en opnieuw kijkt. Er is geen duidelijk lineair
verhaal te onderscheiden. Elke film heeft een bepaalde
situatie die stukje bij beetje wordt geëxploreerd. In
The Re’search staat een marktonderzoeksprogramma
centraal. Een aantal virtuele figuren proberen op verschillende manieren de aandacht naar zich toe te trekken.
Welk onderzoeksprogramma? Welke figuren? Waarom
willen ze de aandacht? Je hebt er als kijker vaak het raden
naar. Het is Trecartin net te doen om die zintuiglijke en
cognitieve verwarring. Door de op zich al snelle communicatievormen van de digital natives nog een versnelling
hoger te schakelen, vertraagt hij op een paradoxale
manier de communicatie, of schort hij ze zelfs op.
Trecartin levert met zijn werk niet louter kritiek op de
post-internetconditie, maar tracht de vermenging van
de digitale en de analoge wereld in kaart te brengen, en
te zoeken naar hoe het hoge communicatie- en informatiedebiet van vandaag nieuwe manieren van zijn en een
nieuw soort poëzie genereert.

Het decor van Jonas von Ostrowski is ogenschijnlijk
eenvoudig. De architect van opleiding creëert geen theaterdecor, eerder doet hij een architecturale ingreep in de
theaterzaal (de repetitiezaal van de Kammerspiele). Hij
installeerde een grote spiegel op de achterwand die de
hele ruimte, zowel de scène als de tribune, verdubbelt.
Zo zijn er zowel reële als virtuele spelers en toeschouwers. Het lichtplan telt zeven rijen van telkens vier
TL-buizen, die van de spiegelwand lopen tot achter het
publiek. Elke TL heeft zijn eigen kleur. Samen flikkeren
ze voortdurend in verschillende kleurpatronen en genereren zo gevoelsmatig verschillende atmosferen.
De voorstelling begint abrupt. Drie acteurs in hippe
sportkledij komen de zaal binnen. Het licht stopt met
flikkeren, de muziek gaat uit, de deuren gaan dicht. Wat
volgt is een 50 minuten durende adrenalinestoot, dankzij
het nerveuze lichtontwerp maar meer nog door het
energieke acteerwerk. De spelers werken zich met woord
en beweging op een behendige manier door Trecartins
script heen. Meestal frontaal naar het publiek of de
spiegel toe, springen ze op en neer, lopen ze energiek in
het rond, spuwen ze woorden, die ze soms ook letterlijk

Post-internet op scène
Het hyperkinetische werk van Ryan Trecartin kennende,
vraag je je bij het binnenkomen in de theaterzaal in de
Münchner Kammerspiele af hoe je dat in godsnaam
naar een podium vertaalt. Terwijl het publiek een plaatsje
zoekt op de tribune, hoor je bekende popdeuntjes van
Adele, Rihanna en Sia. Snel wordt duidelijk dat regisseur
Felix Rothenhäusler niet voor een theatrale setting koos,
zoals degene die de beeldend kunstenaar doorgaans
bouwt om zijn video’s in tentoon te stellen. Noch zien we
een letterlijke vertaling van de overvloed van beelden,
teksten en liedjes naar een hightech multimediale performance met allerhande videoprojecties. Rothenhäusler
zet in op een kaal, analoog theater waar de nadruk ligt
op de tekst en de live-aanwezigheid van de acteurs.
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uitbeelden. Zo gaat het woord sledgehammer gepaard
met een op en neergaande vuist. Soms houden ze even
halt om samen een liedje te zingen.
Er vallen geen eenduidige relaties te ontwarren
tussen de figuren, die we nauwelijks ‘personages’
kunnen noemen, eerder geesten uit een virtuele wereld.
Wel zien we conflicthaarden opflakkeren en uitdoven,
zonder zichtbare aanleiding. Soms spannen twee figuren
samen tegenover de derde. Soms staan ze alle drie als
aparte eilanden onverschillig tegenover elkaar. Hun spel
bevat geen flinter persiflage of ironie. The Re’Search
toont lichamen en geesten die volledig geformatteerd
zijn door het internet.
Analoog laboratorium voor
een digitaliserende wereld
De digitale en materiële wereld worden steeds meer
één. Die evolutie heeft een impact op ons denken en
communiceren. Facebook en Twitter bieden heldere
voorbeelden. Je leest er geen lineair verhaal, maar krijgt
een gefragmenteerde ‘tekst’, bestaand uit flarden informatie die soms aan elkaar gelinkt zijn maar vaker nog
geen onderlinge coherentie bezitten. Opinies, fake news,
privé-anekdotes, reclameboodschappen: dit alles staat
vrolijk naast, of liever onder elkaar. Uit dat amalgaam
van teksten valt soms maar moeilijk waardevolle betekenis te distilleren.
Felix Rothenhäusler beent het werk van Trecartin uit
en doet ons een glimp opvangen van hoe theater dat
fundamenteel reflecteert over de post-internetconditie,
er zou kunnen uitzien. Door te focussen op gesproken
taal brengt de regisseur het non-lineaire karakter van
het internet, en dus ook van de materiële wereld die het
meer en meer doordringt, aan de oppervlakte. Die taal
komt ons in de voorstelling vaak opaak en betekenisloos
voor. De figuren springen voortdurend van de hak op

HET DIGITALE ACTEREN

de tak. Hun manier van communiceren refereert dan
wel aan de menselijke taal (de meeste woorden kunnen
we afzonderlijk nog herkennen), maar evengoed is ze
fundamenteel vormgegeven door de spitstechnologische
hard- en software die de digitalisering onderstut.
Rothenhäuslers bewerking roept ten slotte ook
vragen op over de rol en functie van het theater in digitale tijden. Kan het oude, analoge medium wel standhouden te midden van de overvloed aan technische,
affectieve beelden? De suggestie die ik lees in de voorstelling is om vooral in te zetten op de elementen die het
theater kenmerkt: de in real time aanwezige lichamen
van de acteurs, hun mogelijkheden om te spreken,
te denken en te bewegen doorheen materialen en
systemen die we (nog) niet kennen. In Rothenhäuslers
The Re’Search verschijnt het theater als een analoog
laboratorium voor de digitaliserende wereld. Meer dan
bijvoorbeeld videokunst lijkt theater haaks te staan op
het digitale domein. Als een van de weinige plekken
waar je je mobieltje moet uitschakelen, vormt het theater
misschien de plaats bij uitstek om de post-internetconditie onder een vergrootglas te plaatsen en erover te
reflecteren. Tegelijk opent dat gebaar spannende wegen
voor de vernieuwing van theater.

(A) Script The Re'Search
(B)
The Re'Search © Julian Baumann
& (C)
(D) The Re'Search © Ryan Trecartin

Michiel Vandevelde is choreograaf, curator bij o.a.
Bâtard festival en maakt deel uit van de kleine redactie
van Etcetera.
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BEWEGING AAN, VOORUITGANG NIET.
— Paul Henningsen
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‘Ik wil het ongehoorde
blootleggen’
Eszter Salamon onderzoekt verborgen geschiedenissen in MONUMENT 0
Wat zijn monumenten? Welke dominante
ideeën representeren ze? Wat willen ze
tonen en wat proberen ze te verbergen?
Choreografe Eszter Salamon vertrekt in
MONUMENT 0: Haunted by Wars (19132013) vanuit dans om de blinde vlekken
in onze geschiedschrijving te belichten.

‘De manier waarop we het verleden
begrijpen, biedt de mogelijkheid om ons
een andere toekomst in te beelden.’

Door

Tom Engels

(A)

‘IK WIL HET ONGEHOORDE BLOOTLEGGEN’
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(B)

gezet, bleef eigenlijk een absoluut
misogyne constructie. Het oude
verhaal van misogynie kreeg een
nieuw, ‘modern’ jasje. Ik wilde de
confrontatie aangaan met die oubollige, reactionaire beelden van de
eeuwige jeugd, het offeren van de
maagd, en het patriarchale establishment. Als antwoord wilde ik een film
maken met oudere dansers, die zou
ingaan op de onzichtbaarheid en
onmogelijkheid van de relatie tussen
ouder worden en erotiek. Het project
zou die verborgen subjecten en
verlangens centraal plaatsen. Tot op
vandaag bleef het ongerealiseerd,
hoewel ik er dertien jaar later wel in
geslaagd ben om in MONUMENT
0.1: Valda & Gus (2015) de lichamen,
gebaren en poëtica’s van ouderen op
scène te brengen.
ETC

ETC

In de afgelopen jaren heb je
gewerkt aan de MONUMENTreeks, een serie van werken
die ingaat op ongehoorde
stemmen en vergeten fenomenen. Laten we beginnen
met de ontstaansgeschiedenis van het eerste deel
van de reeks, uit 2014.
MONUMENT 0 is een aaneenschakeling van dansen uit
conflictzones en rituelen die
conflictgerelateerd zijn. Door
die dansen en bewegingsvormen op scène te zetten,
ga je in op een stuk ongeschreven dansgeschiedenis
van de 20ste eeuw.

E.S. Het idee voor de
MONUMENT-reeks kwam niet uit het
niets. Er gaat een hele ontstaansgeschiedenis aan het project vooraf,
waarvan MONUMENT 0: Haunted
by Wars (1913—2013) de eerste
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uitdrukkingsvorm werd. Het is een
lang verhaal van vertakkingen en
uitzaaiingen. Het begon allemaal
meer dan tien jaar geleden. In 2003
voelde ik de noodzaak om me te
verhouden tot Le Sacre du Printemps
(1913) van Igor Stravinsky, Vaslav
Nijinsky en Nicholas Roerich – een
baanbrekend en emblematisch werk
voor wat we beschouwen als de
moderne dansgeschiedenis. Niet
dat ik het verlangen had om mijn
versie van Le Sacre du Printemps te
maken, of het te doen herleven via
mijn eigen visie erop. Ik wou een
prompt artistiek antwoord neerzetten
op alle dingen die ik in het libretto
terugvond en eigenlijk allesbehalve
modern vond.
Uiteraard is dit werk gekend
vanwege de heruitvinding van
vorm en taal, de hercodering van
klassieke muziek en ballet. Maar
het symbolische raamwerk waarbinnen dat alles aan het werk werd

Etcetera 148

Le Sacre du Printemps werd
gecreëerd in de aanloop naar
de Eerste Wereldoorlog. Het
markeert tevens het jaartal
waarnaar verwezen wordt
in de titel van MONUMENT
0: Haunted by Wars
(1913—2013).

E.S. Inderdaad. Naast het project
met de ouderen voorzag ik een ander
project waarmee het een tweeluik
zou vormen. Het eerste luik zou zich
voornamelijk richten op de ‘viering’
van het ouder wordende lichaam, de
problematiek van vruchtbaarheid,
en de heteroseksuele norm in Le
Sacre du Printemps. Het tweede
luik zou focussen op ‘sacre’ in de
zin van ‘offer’, dus op wreedheid
en geweld. Door me te verhouden
tot dat historische tijdsgewricht – de
Eerste Wereldoorlog – kwam ik met
het idee om te werken met pantomime, een oude populaire vorm, en
oorlogsfiguren die maskers zouden
dragen. Aangezien mijn werk zich
niet in de lijn van het Tanztheater
bevindt, was ik niet geïnteresseerd
in het representeren van oorlog an
sich. Ik was gefascineerd door een
vorm van vertelling die dominante
visies op geschiedenis zou schuwen,
en zou kijken naar de verstrengeling
van kunst en de historische en sociaal-economische context waarin ze
geproduceerd wordt.
Beetje bij beetje probeerde ik
tribale en populaire oorlogsdansen,
gedanst in oorlogen tussen 1913
en 2013, ten opzichte van elkaar te

positioneren. Dat werd de premisse
voor MONUMENT 0: Haunted by
Wars (1913—2013). Op dat moment
besefte ik dat Le Sacre du Printemps
een alibi was geworden om me te
verdiepen in de relatie tussen oorlog
en dans, en hun verhouding tot de
kunst- en dansgeschiedenis. Met
andere woorden: ik wilde de relatie
tussen economische dominantie en
de hiërarchie van esthetiek en kennis
aankaarten.
ETC

Laten we het even hebben
over het materiaal dat je in
MONUMENT 0: Haunted by
Wars (1913—2013) aanwendt.
Waar komt het vandaan? En
wat zegt de procedure om dat
materiaal publiek te maken in
een theater over onze (dans)
geschiedenis?

E.S. De dansen zijn afkomstig uit
plekken waar de westerse wereld
heeft gevochten, of conflicten en
oorlogen heeft aangewakkerd. Ik
werkte aan een botsing, een onlogische of onmogelijke montage
van twee schijnbaar vreemde
fenomenen: aan de ene kant de
geschiedenis van oorlogvoering
van de voorbije eeuw, en aan de
andere kant oude dansen die uit de
tijd stammen van voor de oprichting
van de natiestaten. Dat resulteerde
in het ‘opgraven’ van vergeten,
uitgesloten en ongeziene dansen
die vaak werden beschouwd als
‘laag’ en ‘populair’. Al die materialen
kwamen van locaties die het Westen
heeft gekoloniseerd, beroofd en
vernietigd.
Natuurlijk heeft het Westen
zijn eigen geschiedenis en tragedies herdacht, maar altijd op erg
selectieve wijze. De monumenten
en historiografische bronnen zijn
er, maar die zijn vaak partijdig of
vatbaar voor interpretatie. Er is
echter een hele andere, donkere
zijde van die geschiedenis. Net zoals
in het universum: er is materie en
antimaterie. De psychoanalytische
term refoulement (verdrukking)
is in die zin erg gepast: wat laten
we toe om onthuld en besproken
te worden, en wat besluiten we
verborgen te houden door middel
van verschillende psychologische,
maar ook historische en politieke
procedures? Hetzelfde geldt voor
wat we moderne dansgeschiedenis

noemen, in die zin dat sommige
dansen en bewegingen (voornamelijk uit de Verenigde Staten,
Duitsland en Rusland) geïntegreerd
werden in de fictie van die geschiedenis, en andere dan weer niet. Die
dynamiek tussen in- en uitsluiting
wordt in deze voorstelling uitgelicht,
door een subjectieve interpretatie
en montage. Het is een poging om
zich te ontdoen van een lineaire en
positivistische visie op geschiedenis
en de schijn van objectiviteit. Wat je
kunt zien, is een soort van collage,
een bastaardgeschiedenis.
ETC

MONUMENT 0: Haunted by
Wars (1913—2013) maakt
deel uit van een reeks van
werken die actief inzoomen
op verhulde of duistere
momenten in onze geschiedenis. Door een reeks van
werken te creëren groeit er
een bewustzijn ten opzichte
van je eigen geschiedenis, je
biografie, het verglijden van
de tijd binnen een artistiek
oeuvre, en de contrasterende
werking tussen de verschillende werken in de reeks.

E.S. Mijn werk is altijd gekenmerkt
geweest door lange trajecten van
transformaties en verschuivingen.
Ik dacht dat het voor mezelf relevant
zou zijn om een reeks te creëren.
Ten eerste om als kunstenaar via
mijn werk te reflecteren op de
problematiek van kunstproductie,
en de machtsverhoudingen tussen
de markt, instellingen en mezelf.
Ten tweede om een overkoepelend
kader te scheppen, waarbinnen ik
verschillende vormen kan onderzoeken, inhouden kan aankaarten en
contexten kan opzoeken, zoals het
theater of het museum.
Dan weer is het belangrijk om
rekening te houden met de plaats en
positie vanwaaruit ik creëer, en des
te meer tot welke geschiedenissen
ik me wil verhouden. Dat is de plek
waar biografische elementen belangrijk worden – en die verhalen zijn
lange verhalen – omdat ze opnieuw
een ander spectrum aanbieden
om naar geschiedenis te kijken. Ik
heb het dan over mijn scholing in
klassiek ballet en volksdans, mijn
achtergrond in Hongarije; over deel
uitmaken van Europa, dan Europa
verlaten om vervolgens weer terug
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“ MONUMENT 0 is
een spookbeeld, een
duistere plek waar
lichamen en uitdrukkingen verschijnen
en verdwijnen.
”

te keren; over beïnvloed zijn door
een perifere kunstgeschiedenis, de
spanning tussen de ‘hoge’ kunst
van ballet en de ‘lage’ praktijk van
volksdans. Het gaat altijd over het
onderhandelen tussen de elementen
die je eigen geschiedenis hebben
gemarkeerd en de geschiedenis
waarmee je aan de slag wilt gaan.
Op een of andere manier werken die
biografische lijnen sterk door in wat
ik doe. Zij bepalen nog steeds de
dingen en problemen die ik probeer
aan te kaarten in mijn werk.
ETC

Die aanpak getuigt van een
obsessie met het uitgraven
van historische domeinen die
te maken hebben met het
onzichtbare en het onrechtvaardige. Vormt het werk een
poging om recht te doen aan
die ongeschreven delen uit
onze geschiedenis? En zie je
het theater of het museum
als plekken waar die geschiedenis collectief herschreven
kan worden?

E.S. Ja, hoewel de werken die ik
maak niet programmatisch zijn. AND
THEN (2007) was een documentaire
fictie, een film-choreografie, met
behulp van verhalen van vrouwen
die ik nooit in mijn leven ontmoet
had, maar met wie ik dezelfde naam
deel: Eszter Salamon. De relatie
die door het homoniem ontstond
was willekeurig, maar tegelijkertijd
werden we verbonden door de spelling van mijn naam. De meesten van
hen woonden in Oost-Europa. Op
die manier deelden we een zekere
relatie tot Oost-Europese geschiedenis. Ik kende die vrouwen niet, en
ik moest mezelf vragen hoe ik een
tussenpersoon voor hun verhalen
zou kunnen zijn. Hoe ik niet zozeer
beweging in tijd en ruimte zou
choreograferen, maar gesproken
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tekst en geschiedenis in het theater
en op het scherm.
Omdat ik niet wist met wie ik
geconfronteerd zou worden, en
welk materiaal daaruit zou ontstaan,
moest ik een formele benadering
vinden. Later werd ik me bewust
van het potentieel van al dat materiaal. En zo bleef ik werken met
een interview van een van mijn
homoniemen, wat resulteerde in de
stukken Melodrama (2012) en Eszter
Salamon 1949 (2014). Het werd een
reeks van stukken die de vrouwelijke
biografie in de publieke sfeer brengt,
en daarmee vraagtekens plaatst bij
de geschiedenis waarmee we ons
willen identificeren, onze verhouding
tot het collectieve geheugen en een
gedeelde geschiedenis, evenals de
functie van theater en museum om
zulke narratieven publiek te maken.
Wat het mogelijk maakt? Ik zou
zeggen dat het de mogelijkheid biedt
om een stem te geven aan dat wat
vaak uitgesloten blijft. Het blootleggen van het ongehoorde. Een
stem geven kan wellicht de relatie
tussen het individu en de gemeenschap voelbaar maken.
MONUMENT 0 is een spookbeeld, een duistere plek waar
lichamen en uitdrukkingen
verschijnen en verdwijnen. Dat
donkere lichaam van de black box
fungeert als het lichaam van het
verleden en van geschiedenis,
waarin zombies, diegenen die zich
tussen de levenden en de doden
bevinden, een danse macabre
opvoeren. De dansen zijn extreem
fysiek, maar soms ook erg fragiel. De
kostuums die de dansers dragen, zijn
bedrukt met patronen die verwijzen
naar het gebruik van lichaamsverf
door een kannibalistische stam in
Papoea-Nieuw-Guinea. Hoewel
er een reis gesuggereerd wordt
doorheen de materialen, is er geen
eenduidige boodschap of perspectief. Elk moment wordt frontaal naar
de toeschouwers toe gedanst.
Die ‘face to face’ is waar het
werk het meest nadruk op legt.
Niet dat het werk louter suggestief
werkt, maar de taal van het stuk is
er geen die directe communicatie
of informatie vooropstelt. Het is
een speculatieve montage waar
dingen die elkaar niet zouden mogen
treffen, in relatie worden gebracht.
Hier wilde ik geen analytische of
antropologische aanpak hanteren.
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De analytische methode zou te sterk
refereren aan een objectieve aanpak.
Ik ben eerder geïnteresseerd in het
subject en het subjectieve, aangezien veel van de kennis die we in de
afgelopen honderden jaren onder
het mom van wetenschappelijke
objectiviteit hebben vergaard, erg
gewelddadig en manipulatief bleek
te zijn.
ETC

Het assembleren van die
dansen bleek een erg provocerend effect te hebben op de
toeschouwers. Als je de specificiteit en de differentiëring
van het materiaal niet kunt
ontcijferen, komt het publiek
vaak tot de conclusie dat het
onmogelijk is om je dat materiaal toe te eigenen. Er schuilt
daarin een politieke correctheid, die stelt dat zo’n toe-eigening opnieuw geweld doet
aan diegenen die de wreedheden van het kolonialisme
hebben moeten ondergaan.
Hoe counter je dat argument?
Je wilt een exotiserende blik
bestrijden, en tegelijkertijd
wordt het als een probleem
gezien dat ‘zwarte dansers’
‘zwarte dansen’ uitvoeren.

E.S. We kunnen praten over de
doxa van toe-eigening, waarmee ik
bedoel dat het niet toegelaten wordt
zich de cultuur en traditie van ‘de
andere’ toe te eigenen. Toe-eigening
komt automatisch met het begrip
van ‘de andere’ – het is een koloniaal
concept. Zolang men in deze termen
blijft denken, zolang men zichzelf
definieert door een dominante
positie aan te nemen, die historisch
gecreëerd en bestendigd werd,
zolang kan men alleen maar denken
aan toe-eigening. De toeschouwer
die dat denkt in een theater is
verantwoordelijk voor zijn of haar
gedachten. Ik zal die positie niet
comfortabel maken. Dansers leren
gebaren en houdingen, ze leren
ritmes, en kannibaliseren bewegingen. Bewegingen overdragen van
lichaam naar lichaam, dat is wat ik
sinds mijn vierde levensjaar aan het
doen ben.
Belichaming is een soort utopie:
door empathie te kunnen opwekken,
verdwijnt elke mogelijke afstand
tot een object. Misschien heeft die
utopie te maken met het feit dat ik
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“ Het is niet toegelaten zich de
cultuur en traditie
van ‘de andere’ toe
te eigenen. Maar net
dat is een koloniaal
concept.
”

in een communistisch regime werd
opgevoed, ik weet het niet. Toch is
belichaming een soort van engagement, met het volgende resultaat:
je zweet. Het is werk – het fysieke,
emotionele en spirituele werk van
empathie. En dat is heel wat anders
dan toe-eigening.
Voor MONUMENT 0 stelde ik
de performers voor om een reeks
van dansen uit vijf verschillende
continenten aan te leren, die ikzelf
en de dansers niet kenden. Ik ben
niet het soort choreograaf dat eigen
dansmateriaal aan anderen zal
opleggen, om dan mijn materiaal
en stijl gereproduceerd te zien in
andere lichamen. Ik besliste om
niet met goeroes of specialisten te
werken, maar met videomateriaal,
waardoor we zelf op zoek moesten
gaan naar technieken om met dat
materiaal om te gaan. Dat materiaal
aanleren duurde maanden, acht uur
per dag. Het vergt zo veel werk om
in een pose te geraken, of om een
beweging te ontcijferen, te begrijpen
en de inherente logica en ritme van
een frase te leren. Dagenlang kun je
zelfs niet zien hoe je dat materiaal
moet benaderen, laat staan belichamen. Je moet dus op zoek naar
technologieën om die materialen te
belichamen.
Leren is een kwestie van
verlangen. Hoezeer willen we in
relatie tot de wereld staan? Hoezeer
willen we de wereld in onszelf laten
leven? Hoezeer willen we de wereld
aanschouwen, en niet alleen bezig
zijn met het exporteren van onze
materiële en immateriële goederen?
Cruciaal is hier dat belichaming niet
betekent dat je ‘de ander’ wordt.
Materiaal aanleren betekent niet dat
je begint te spreken voor de ander.
Er is geen enkel voorwendsel in het
werk dat zou impliceren dat we voor
anderen spreken. Die aanspraak zou

(C)

opnieuw een projectie zijn die uit de
doxa van toe-eigening voortkomt.
ETC

Zijn de reacties van het
publiek dan afhankelijk van de
(nationale) context waarin het
werk getoond wordt?

E.S. Het werk wordt altijd anders
ontvangen in landen die een koloniaal verleden hebben. Mijn ervaring
is dat de schuldkwestie zelden een
verlangen creëert om dingen echt te
veranderen, machtsrelaties volledig
te herdenken. Integendeel: het
produceert vaak een milieu waar
politieke correctheid overheerst,
een correctheid die eigenlijk nog
steeds gestoeld is op het lokaliseren
en beschrijven van ‘de andere’. In
MONUMENT 0 beweer ik nooit iets
authentieks te produceren. Dat is net
wat ik probeer te ontmantelen: de
essentie van ‘de andere’.
Wanneer het moeilijk is om
de complexiteit van het werk te
bevatten, worden er al gauw reducerende projecties gemaakt, naar
de dansers, het werk en mezelf toe.
Men ziet dat het werk is gemaakt
door een blanke Hongaarse vrouw,
en gedanst wordt door zwarte
dansers: we worden onderdanig
gemaakt aan die categorieën. Zulke
reacties zijn regelrecht symptomen
van een dominant neokoloniaal

discours. Die projecties zijn net
de plaats waar geweldpleging
zich manifesteert. Wanneer een
belangrijke krant de dansers reduceert tot hun huidkleur, wanneer
ze beschreven worden zonder
naam, wanneer ze ervan worden
beschuldigd onwetend te zijn om
hun lichaam te ontlenen aan zulke
‘primitieve’ dansen… Die dansen
hebben namen. Het is niet omdat we
ze niet herkennen, dat ze primitief
zijn. De antropologie heeft die categorie jammer genoeg in het leven
geroepen om al dat materiaal tot
eenzelfde categorie te reduceren.
Wanneer we iets niet kunnen ontcijferen, dan zegt dat iets over onszelf,
onze gevoeligheid en hoe wij onze
kennis doen circuleren – of niet.

schade ongedaan maken of een
stem geven aan diegenen die ongehoord of uitgesloten bleven. Want
het verleden is ook onze toekomst.
De manier waarop we het verleden
begrijpen, en wat we ervan willen
meenemen, geeft ons de mogelijkheid om ons een andere toekomst in
te beelden. Want toekomst komt niet
zonder verbeeldingsmechanismen.
De dingen waarmee je bezig bent,
leiden je naar de toekomst. Toch wil
ik het verleden niet verheerlijken.
Ik ben eerder geïnteresseerd in hoe
het verleden ons kan helpen om
het heden en de toekomst beter te
begrijpen, vormen en herdenken.

ETC

(A)

Wanneer je dan naar je eigen
werk kijkt, welk gebaar zie je
dan als het centrum van dat
werk?

E.S. Soms praat ik over het werk
als een poging om iets te herstellen,
alsof er zich een diepe wonde of
een instorting in de geschiedenis
bevindt. Uiteraard kun je niets
herstellen in de absolute zin van
het woord, maar een kunstwerk kan
wel een helende kracht hebben.
Wanneer je de toekomst wilt veranderen, dan moet je een bepaalde

‘IK WIL HET ONGEHOORDE BLOOTLEGGEN’

(B)
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MONUMENT 0: Haunted by wars
(1913 — 2013) © Ursula Kaufmann
MONUMENT 0: Haunted by wars
(1913 - 2013) © Christine Rebet
MONUMENT 0.1: Valda & Gus
© Ursula Kaufmann

Tom Engels is actief als curator,
schrijver, dramaturg en docent.
Zijn recentste project is de performancereeks another name, spoken
in Jan Mot (Brussel). Momenteel
werkt hij als dramaturg voor
Alexandra Bachzetsis (documenta
14) en Mette Ingvartsen.
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Over de toekomst van inclusiedans in het Vlaamse dansonderwijs

(A)

In de Angelsaksische wereld is inclusiedans al jaren een gevestigd begrip.
Ook in onze contreien is er aandacht
voor dansers met een beperking. Aan
de dansopleiding van het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen vormt
inclusiedans, onder impuls van
danseres en choreografe Iris Bouche,
BEPERKING ALS VERMOGEN

sinds kort een vast onderdeel van
het lessenpakket. Is die keuze vooral
ingegeven door sociale motieven, of
staat er ook artistiek iets op het spel?

Door

Kris De Visscher

57

Spreek je over een ‘danser’, dan roep je bij menig
toehoorder automatisch het beeld op van een gespierd
en lenig jongens- of meisjeslichaam. Het kan de meest
halsbrekende bewegingsfrases tot een goed einde
brengen en beschikt over een schier onuitputtelijke voorraad energie. Hoewel de moderne en hedendaagse dans
vraagtekens plaatste bij het gewichtloze balletlichaam
en sterchoreografen zoals Alain Platel en Jérôme Bel de
laatste decennia vaak werkten met (het bewegingspalet
van) dansers die sterk afweken van de maatschappelijke
norm, worden onze danspodia vandaag nog steeds
grotendeels bevolkt door ideaaltypische lichamen. Erg
kritisch springt de hedendaagse dans niet om met zijn
belangrijkste instrument.
De dominante beeldvorming sluit een grote diversiteit uit, niet alleen op het vlak van leeftijd en huidskleur,
maar ook wat lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden betreft. Het gebrek aan verscheidenheid binnen
de reguliere dansopleidingen zorgt mee voor betrekkelijk
homogene gezelschappen en -podia. Meer nog, nu de
grote gezelschappen steeds kleiner worden en dansers
noodgedwongen van het ene kortlopende project naar
het andere hollen, moeten zij niet alleen beschikken
over een ‘superlijf’, maar ook over sterke sociale skills,
organisatietalent en zelfredzaamheid. Die eis, samen met
de schaarste aan ‘andere’ professionele rolmodellen,
maakt dat de drempel nog steeds erg hoog is voor
jonge dansers met een minder evident profiel om in te
stromen in het dansveld en -onderwijs. Dat Vlaanderens
enige inclusieve dansgezelschap Platform-K, waarin
dansers met en zonder beperking samenwerken, vorig
jaar uit de subsidieboot tuimelde, helpt allesbehalve om
deze vicieuze cirkel te doorbreken.
Artistieke verrijking
Lichaamsnormen en schoonheidsnormen vanuit de
brede maatschappij worden kortom vaak gecontinueerd
op scène. Inclusiedans probeert die normering te doorbreken. Inclusie of insluiting staat hier voor het erkennen
en waarderen van de verschillen tussen dansers. Anders
dan bij integratie, waarbij een minderheid zich aanpast
aan de dominante norm, vertrekt men bij inclusie van
het principe dat beide groepen evenwaardig zijn en
van elkaar kunnen leren. Binnen inclusiedans dient
het individuele lichamelijke potentieel dus als belangrijkste inspiratiebron. Dansers met en zonder beperking
vormen een spiegel om elkaars mogelijkheden en
beperkingen te onderzoeken. Die zoektocht heeft zowel
een ethische als een esthetische dimensie. Inclusiedans
vertrekt vanuit een drang naar grotere sociale rechtvaardigheid: iedereen moet de kans krijgen om zijn artistieke
talenten en ambities waar te maken. Dat kan op zijn
beurt leiden tot een verruimd begrip van wat hedendaagse dans kan zijn. In het Verenigd Koninkrijk, waar
inclusiedans ondertussen een rijke traditie kent, wordt er
naar de inclusieve kunstpraktijk niet toevallig verwezen
als the last remaining avant-garde movement.1
Het belang van de inclusieve danspraktijk en de
ontwikkelingen in het buitenland sterkten de opleiding
hedendaagse dans van het Koninklijk Conservatorium in
Antwerpen in haar keuze om de inclusieve danspraktijk
op te nemen als een vast deel van het curriculum, zowel
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via een aanbod van inclusieve danslessen (het Danslabo)
als symposia die dieper inzoomen op de artistieke relevantie van inclusiedans. In april 2015 werd zo Rethinking
Bodies georganiseerd, een intensieve studieweek met
workshops, lezingen en voorstellingen over het potentieel
van de inclusieve danspraktijk voor hedendaagse dansers.
Inclusieve dans verrijkt de studenten niet alleen
als danser en onderwerpt wat we als artistieke kwaliteit beschouwen aan een kritische ondervraging, het
verruimt ook de contexten waarin ze hun talenten en
competenties kunnen inzetten, zoals (buitengewoon)
onderwijs, zorg en welzijn, buurtwerk of sociaal-cultureel
werk. Ondanks de positieve ervaringen van de studenten
blijven er, ook aan het Conservatorium, nog veel vooroordelen leven tegenover deze evolutie. Eén hardnekkig
vooroordeel is dat inclusie de kwaliteit van de dans
naar beneden zal halen. Om dergelijke vooroordelen
te counteren, maakten de dansstudenten uit het derde
jaar onder begeleiding van docenten Iris Bouche en
Karel Tuytschaever in 2015 een voorstelling samen met
leerlingen van De Leerexpert Dullingen in Brasschaat.
Die school biedt type-4-onderwijs voor leerlingen met
een motorische en/of meervoudige beperking. Een
groep van negen dansers met beperking en tien dansers
zonder beperking werd samengesteld. De voorstelling
De gedekende haalde inspiratie bij het beeldend werk
van Berlinde De Bruyckere, in het bijzonder haar sculpturen met dekens. Alle studenten bezochten samen haar
tentoonstelling in het S.M.A.K. in Gent en gingen nadien
aan de slag met vragen rond zorgen en lijden, en een
aantal fysieke opdrachten met dekens.
Een belangrijke drive van inclusiedans zit in het
potentieel voor de dans zelf. “Yes, I am an artist with a
disability, but my interest isn’t in disability, my interest
is in dance…”, stelt Katie Marsh, een van de zes dansers
met beperking uit de documentaire Physically Being Me.
De verdere ontwikkeling van de dans(taal) is gebaat bij
de aanwezigheid van een grotere diversiteit aan dansers.
Alle dansers worden uitgedaagd om hun comfortzone te
verlaten, om beproefde technieken en patronen achterwege te laten en opnieuw te vertrekken vanuit dans als
communicatiemiddel. De aanwezigheid van mensen met
een beperking stelt heel wat vanzelfsprekendheden in
vraag: noties zoals schoonheid, elegantie, techniciteit,
virtuositeit en authenticiteit. Maar inclusiedans stelt ook
de vraag naar de creatieve autonomie van dansers met
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een beperking, de verhalen en expressievormen die zij
met zich meebrengen en, op een symbolisch niveau,
wie gerepresenteerd wordt op de scène en wie zich
daarin – aan de zijde van het publiek – mag herkennen.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een sinecure
is om een dansvoorstelling te maken met jongeren
met een beperking. Vooral methodologisch was het
voor docenten Bouche en Tuytschaever een uitdaging.
Zo hebben jongeren met een verstandelijke beperking
soms moeite om de combinatie van danspassen of het
geheel van de choreografie te onthouden. Om die reden
vertrok het creatieproces vanuit de bewegingen van
de leerlingen zelf. Er werd niets aangeleerd, alle bewegingen kwamen vanuit de jonge dansers zelf. Zij maken
hun eigen materiaal, waarop de choreografen voortwerken. Een oefening kan bijvoorbeeld zijn om ‘je naam
te schrijven’. Die opdracht is heel concreet. Sommigen
kunnen niet schrijven, maar meestal kunnen ze wel hun
naam schrijven. Je vraagt hen eerst om hem letterlijk te
schrijven en maakt hen duidelijk dat dat al een beweging
is: ‘Hoe gaat de letter S en hoe kun je dat nog doen als
heel de ruimte je schrijfblad is? Misschien kun je het
lopen en niet schrijven.’ Bouche en Tuytschaever leerden
hen dus heel objectief kijken, zonder te zeggen wat ze
moesten doen. Het is een kwestie van heel dicht bij hen
beginnen en stilaan op te bouwen naar abstractie.
De risico’s van inclusiedans
Hoewel inclusiedans een artistieke verrijking met zich
meebrengt, zijn er ook heel wat problematische en soms
ook paradoxale risico’s. Eén: door dergelijke praktijken
te organiseren en te benoemen, loop je het risico om
bepaalde groepen te blijven verbijzonderen, terwijl
hun aanwezigheid net het nieuwe normaal zou moeten
worden. Er bestaat ook een kans dat je de verschillen
tussen dansers met en zonder beperking onnodig in
de verf zet en de overeenkomsten miskent. Elke danser
wordt immers geconfronteerd met de kwetsbaarheid
van het eigen lichaam. Dansers met en zonder beperking
delen een grote en dagelijkse betrokkenheid op hun
lichaam en op het lichamelijke. Ze botsen op de grenzen
van hun lichaam en proberen zichzelf daarin zo ver
mogelijk te pushen.
Een tweede risico is dat je onder de gezamenlijke
noemer van de inclusieve danspraktijk groepen of
mensen plaatst die niet per se onder diezelfde noemer
willen thuishoren. Sommigen koesteren dit ‘label’ als
een belangrijk deel van hun identiteit, anderen willen
zich er net aan onttrekken. Jo Verrent, producer bij
Unlimited, een ambitieus ondersteuningsprogramma
van de Britse overheid voor kunstenaars met een beperking, vat het als volgt samen: “Aren’t disabled artists just
‘artists’? Well, yes and no. All artists are artists – and in a
perfect world, no one would need to take on a label just
to gain funding, find a way in or get taken seriously. But
that’s currently not the case and by identifying positively,
it could be argued that disabled artists can gain a voice
and a platform that can push them further, faster.” 2
Een derde is dat je onbewust bestaande verwachtingspatronen en onuitgesproken kwaliteitscriteria
projecteert op deze minder evidente dansers. Uit
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“ De verdere ontwikkeling van de
dans(taal) is gebaat bij de aanwezigheid van een grotere diversiteit
aan dansers.
”

angst of vanuit de drang om je te bewijzen, bevestig
je zo de bestaande esthetiek, terwijl we nood hebben
aan een nieuwe, complexere esthetiek die meer variatie en menselijke diversiteit op het podium toelaat.
Gerenommeerde buitenlandse gezelschappen zoals
Candoco Dance Company, Corali Dance Company
of Stopgap Dance Company en makers als Caroline
Bowditch, Claire Cunningham en Marc Brew tonen alvast
dat het kan. Zij dagen de status quo uit en verruimen het
spectrum en het vocabularium van hedendaagse dans.
Of zoals choreografe Janice Parker stelt: “We have to
ask the question, ‘Who can dance and what can dance
be?’ We have a sense of a hierarchy of a normative form
at the top, which has two arms and two legs! And it’s
very dominant at the moment, in our culture. How can
we turn that round, not to put something at the bottom
of the hierarchy, but to make a spectrum? There’s all
different vocabularies in there and dance needs them all.
Disabled people have that capacity to create extraordinary movement that has a whole other spectrum and
vocabulary in there.”
De grote ambitie van inclusiedans is om virtuositeit
dus los te koppelen van een schijnbaar onbegrensde
en perfecte fysieke beheersing. Net elementen van
kwetsbaarheid, imperfectie, menselijke variatie en de
interactie en vindingrijkheid die daarmee gepaard gaan,
worden een motor voor artistieke vernieuwing en een
andere verhouding tot het publiek. In De gedekende
zorgde het principe van inclusie ervoor dat elke danser
zijn of haar grenzen leerde verleggen, zo getuigt Iris
Bouche: “Het gedragspatroon van dansers met en
zonder beperking verandert binnen zo’n workshop,
omdat het milieu verandert waarbinnen ze werken.
De gedragspatronen waar ze in de school of in hun
instelling dagelijks op kunnen terugvallen, bieden
geen houvast meer en daardoor verleggen ze vaak hun
fysieke grenzen zonder dat ze het zelf beseffen. Bij De
gedekende wilden we vertrekken vanuit het potentieel
van de jongeren, niet vanuit twee groepen maar vanuit
één grote groep, waarbinnen elk zijn of haar mogelijkheden kon communiceren en hun individuele expressie
tonen. Op het eerste gezicht zou je denken dat dansers
en jongeren met een beperking weinig gemeen hebben,
maar ik geloof dat ze één grote gemeenschappelijke
deler hebben: ze hebben allebei een obsessie met hun
lichamelijkheid.”3
Uitdagingen voor de toekomst
Hoewel het project een fijne ervaring was voor alle
betrokkenen en de dansopleiding zeker niet ontevreden
was over de artistieke kwaliteit van de voorstelling,
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bleven de betrokkenen achteraf toch nog op hun honger
zitten. De beperkte tijdspanne waarin de voorstelling
tot stand kwam en de prille ervaring van de dansstudenten, leek het sociale aspect van het project te sterk
op de voorgrond te plaatsen. De dansstudenten stelden
zich, zeker in het begin, te veel ten dienste van deze
once-in-a-lifetime opportunity voor de leerlingen van
De Leerexpert. De tijd, ruimte en de durf ontbrak soms
om het artistieke onderzoek voorop te plaatsen. Er was
ook geen mogelijkheid om nadien dieper door te werken
met dezelfde groep. Net die duurzame tijdsinvestering is
cruciaal binnen inclusieve dansprocessen, wat natuurlijk
zijn repercussies heeft op financieel, pedagogisch en
infrastructureel vlak. Om hieraan tegemoet te komen,
ontwikkelde de dansopleiding een vervolgonderzoek:
een inclusief danslabo waar fundamenteel onderzoek
naar de inclusieve danspraktijk centraal staat.
Het labo streeft naar continuïteit door wekelijkse danslessen aan te bieden. Studenten aan het
Conservatorium dansen er samen met dansers met een
beperking. Momenteel bereikt de groep vooral dansers
met een zekere ervaring die al eerder in projecten
betrokken waren. Nieuwe dansers aantrekken blijft
ontzettend moeilijk. Mensen met een beperking en hun
netwerk (zorgverleners, ouders) ervan overtuigen dat
dansen ook voor hen is weggelegd, is geen sinecure.
Tijdens de wekelijkse lessen ligt de focus puur op artistiek onderzoek. Ook houden verschillende deelnemers
hun ervaringen nauwgezet bij voor verder kwalitatief
onderzoek. Een voorstelling maken is niet van tel, wel
worden er toonmomenten voorzien.
Om als opleiding effectief dansers met een beperking
te bereiken, heeft het Conservatorium nog een lange
weg te gaan. Er is nu eenmaal een grote drempel om er
binnen te stappen. Ligt dat aan de naam, de uitstraling?
Het vraagt alvast veel moed om aan een auditie mee te
doen, hoewel de audities geen vooropleiding vergen.
De opleiding is net op zoek naar persoonlijkheden, naar
dansers met een ziel die een zekere uitstraling hebben.
Dat kun je niet aanleren. De dansopleiding biedt wel alle
vaardigheden en kennis om die ziel op een podium te
brengen. Als er iemand met een beperking komt, moet

je wel zeker zijn dat je als school een goede context
kan bieden om die persoon te begeleiden. De campus
op zich is toegankelijk en de opleiding is kleinschalig
genoeg, dus een individuele en persoonlijke begeleiding
behoort tot de mogelijkheden. Sarah Whatley werkte
in 2010 al zo’n inclusief begeleidingsmodel uit voor de
universiteit van Coventry. Daarin wordt het maatwerk
en persoonlijke coaching van dansstudenten met een
beperking concreet beschreven. Toch is er meer nodig
dan enkel interne processen.
In Vlaanderen staan we nog maar aan het begin van
een breed toegankelijk kunstenlandschap voor mensen
met een beperking. Binnen de amateurkunsten, de
cultuureducatie, het deeltijds kunstonderwijs, de kunsthumaniora en het hoger kunstonderwijs groeien hun
kansen om hun artistieke talenten te ontwikkelen en zich
volledig te wijden aan hun passie. Maar dat landschap
is erg broos. Het is nog lang geen ecosysteem waarin
kunstenaars kunnen doorstromen naar het echte werkveld. De financiering blijft precair, specialisatie gering,
drempels blijven hoog.
We hebben nood aan een breed netwerk dat
bottom-up nieuw talent opmerkt, ondersteunt en begeleidt; aan voorstellingen en rolmodellen die de ambitie
aanwakkeren van een sluimerende generatie dansers
met een beperking; aan moedige programmatoren die
inclusief werk durven te presenteren in het reguliere
programma en de verwachtingen van het publiek over
hedendaagse dans durven bijstellen.
Een impulsbeleid vanuit de overheid dat inzet op
onderzoek, educatie, creatie en spreiding kan deze
evolutie versnellen en versterken. In het Verenigd
Koninkrijk zien we alvast welke vruchten dat kan
afwerpen. Naast het ondersteuningsprogramma
Unlimited promoot The British Council met Disability
Arts International bijvoorbeeld de inclusieve podiumkunst in het buitenland.4 Op dat punt ligt er in
Vlaanderen nog veel terrein braak, als we zowel ons
dansonderwijs als onze podia ten gronde willen
diversifiëren.

(A) De Gedekende © Cy Leong
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The Guardian, 11/12/2007.
The Guardian, 23/3/2015.
http://enterfestival.be/activiteit/irisbouche-de-gedekende/
http://www.disabilityartsinternational.
org
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De president als
personage op het
wereldtoneel

maart 2017

De reële fictie van het Trumpoceen

Hoe kon een man zonder bestuurlijke ervaring, met een onsamenhangend politiek discours en een labiel
psychisch gestel de machtigste man
ter wereld worden? Velen bogen zich
de voorbije maanden over deze vraag.
Het antwoord is dan ook meervoudig.

Een analyse van de aantrekkingskracht
van het personage dat hij al enkele
decennia vertolkt, kan een deel van
de verklaring bieden.
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Na een reeks zakelijke successen in de vastgoedsector
begon Donald Trump in de jaren 1980 met de uitbouw
van zijn persoonlijke mythologie. Kantelpunten waren
de majestueuze opening van de Trump Tower hartje
Manhattan (1982) en de publicatie van de bestseller
The Art of the Deal (1987), waarin hij uitlegde hoe je
het kon maken als businessman. Het publieke Trumppersonage bezat dankzij zijn vreemde, unieke kapsel
en overtrokken grootspraak de herkenbaarheid van een
stripfiguur. Talloze televisieoptredens gaven het verder
vorm en bekendheid, en zorgden voor publiciteit voor
zijn zakenimperium. In de realityshow en kijkcijferhit
The Apprentice streden sinds 2004 seizoen na seizoen
verschillende ‘leerlingen’ met elkaar om een lucratieve,
leidinggevende job in een van Trumps bedrijven. Aan
het eind van elke aflevering kegelde ‘meester’ Trump
een kandidaat uit de competitie met de onverbiddelijke
speech act “you’re fired.” Ook zijn schoonheidswedstrijden dreven op rivaliteit: enkel de ‘allermooiste’
mocht met het kroontje naar huis.
Het personage roept een versimpelde, karikaturale
versie op van de neoliberale utopie die Ayn Rand
uitwerkte in romans als The Fountainhead (1943) en
Atlas Shrugged (1957). In Trumpworld heerst bikkelharde
competitie, die de mensheid uiteen doet vallen in twee
kampen: een klein groepje winnaars en een grote groep
verliezers. Wie bij het eerste kamp wil horen, kan maar
beter rücksichtslos zijn eigenbelang najagen. Zonder lef,
een feilloos instinct en de wil om hard te werken, mag je
het ook al vergeten om ooit in de buurt te komen van de
maatschappelijke top. Dat hij zelf een absolute winnaar
is, daar laat Trump geen enkele twijfel over bestaan.
Hij omringde zich altijd al met de bewijzen van zijn
duizelingwekkende succes, pronkerige attributen zoals
de met goud overladen troonzalen in de Trump Tower,
zijn presidentieel ogende privéjet, de uit de kluiten
gewassen sieraden om de halzen van zijn vrouwen, en
zijn vrouwen zelf.
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Het personage Donald Trump spiegelde zijn publiek
voortdurend het eenvoudige, lineaire verhaal voor van
zijn eigen steile klim naar de hoogste regionen van
rijkdom, macht en roem – een verhaal dat met de intrek
in het Witte Huis zijn apotheose lijkt te hebben bereikt.
De brede aantrekkingskracht van de mythe van de rise
kun je afleiden uit het ontelbare aantal Hollywoodfilms
die die mythe recycleerden en zo complexe levens
van historische figuren verengden tot inwisselbare
producten. Vaak klinkt het oude ideaal van de American
dream erin door: in de Verenigde Staten kan elke krantenjongen, mits de nodige inspanning, het schoppen
tot krantenbaas. De logische, maar vaak verzwegen
gevolgtrekking is dat iedereen die in armoede en
onmacht blijft steken, het aan zichzelf te danken heeft.
Natuurlijk is de impact van sociale ongelijkheid de grote
blinde vlek in dit schema. Ook in het levensverhaal van
Trump ontbreken de eerste, moeizame hoofdstukken:
dankzij vader Fred Trump kon de jonge Donald immers
beschikken over een aardig startkapitaal.
Held op mensenmaat
Zakelijke fiasco’s en vechtscheidingen in de jaren 1990,
en het debacle van de Trump University, de frauduleuze
privéschool (2005-2010) die door ex-studenten voor het
gerecht werd gedaagd, wierpen serieuze smetten op
zijn blazoen. Toch vormen Trumps mislukkingen, net als
zijn ostentatieve karakteriële zwaktes (de woedeaanvallen, de ijdelheid, het pestgedrag, de rokkenjagerij)
geen scheurtjes in de façade; zij maken er net mee deel
van uit. Zijn gebreken brengen The Donald namelijk
terug tot de proporties van de gewone man. Trumps
personage is dus een vat vol paradoxen: hij is én
onbereikbaar-elitair én gebrekkig-nabij, zowel authentiek als van bordkarton, een object van bewondering
en verlangen als één van identificatie en minzame
vergoelijking.
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Leden van het liberale politieke establishment, van democratische politici over Hollywoodsterren tot tv-satirici
als Jon Stewart en Seth Meyers, trachtten de voorbije
jaren de kloof tussen Trumps zelfverheerlijking als winner
en zijn status als loser, die nauwelijks serieus wordt
genomen als zakelijk ‘genie’ en presidentskandidaat, uit
te buiten. Volgens hen maakte zijn brij van onsamenhangende krachtwoorden, schaamteloze populisme en stuitende gebrek aan kennis hem zodanig ongeschikt voor het
presidentschap, dat zij hem eerder tot mikpunt maakten
van vernietigende spot, dan van ernstige politieke kritiek.
Trump was altijd al een kolossale grap. Deze aanpak bleek
de gecompliceerde cocktail alleen maar te versterken, die
het personage (naast andere redenen) onweerstaanbaar
maakte voor grote massa’s Amerikanen in het stemhokje.
In het oog van de wereldpolitiek
Op 8 november 2016 werd het ondenkbare realiteit. Ook
vandaag (eind februari 2017) schijnt president Trump nog
over een approval rating van 39 procent te beschikken,
wat misschien historisch laag mag zijn, maar gezien het
waanzinnige brokkenparcours van de eerste maand in
het Witte Huis, eigenlijk onrustwekkend hoog is. Sinds
hij de hoofdrol veroverde op het politieke wereldtoneel,
bleef een aanzienlijk deel van zijn populariteit overeind, in het bijzonder bij Amerikanen die economische
schade zullen ondervinden van zijn beleid. Een deel van
de verklaring ligt in het feit dat het paradoxale Trumppersonage na de moddercampagne van de verkiezingen
nauwelijks vervelde tot een ‘presidentieel figuur’.
Geloofwaardigheid winnen op dat vlak zou in zijn geval
compleet ongeloofwaardig zijn. Aanhangers zouden het
interpreteren als zelfverloochening en een knieval voor
het establishment. De onwaarschijnlijke handdrukken bij
ontmoetingen met wereldleiders, de leaks die getuigen
van chaos achter de coulissen, de kinderachtige tweets,
de rampzalige persconferenties, de diplomatieke blunders… Naast grootspraak blijft amateurisme een belangrijk onderdeel van Trumps performance.
Natuurlijk is de context waarin de man opereert nu
radicaal anders. De budgetten zijn echt, de handelsverdragen zijn echt, de nucleaire codes zijn echt, de militaire
bondgenootschappen zijn echt. De woorden en daden
van het Trump-personage zullen zowel impact hebben
op individuele levens als op wereldsystemen. Toch wordt
die al te werkelijke werkelijkheid van de nationale en
internationale politiek ontmaskerd als een gestroomlijnde fictie door het optreden van de president. De
authenticiteit van zijn over zichzelf struikelende performance of bad acting, reveleert immers de beheerste
valsheid van zijn omgeving. De wereldleiders die Trumps
hand schudden, worden in zijn nabijheid toneelspelers,
die hun reële, duistere bedoelingen verborgen houden.
Iets gelijkaardig gebeurde met Hillary Clinton tijdens de
verkiezingscampagne. Hoe vaak haar tegenstrever ook
grossierde in onwaarheden en vaagheden, was het toch
zij die nep overkwam.
Dat fundamentele wantrouwen in de werkelijkheid,
dat niet alleen samenzweringstheoretici maar brede

lagen van de bevolking delen, valt terug te voeren op
wat de politicologe Chantal Mouffe bestempelt als de
‘postpolitiek’. Dat is een vorm van politieke strijd zonder
echte strijd, omdat ‘linkse’ en ‘rechtse’ stemmen er min
of meer inwisselbaar zijn. Zo beweren deze dat er geen
alternatieven zijn voor de wereld zoals ze zich vandaag
ontwikkelt, met haar globalisering, vrije markt, multiculturele steden, financiële systeem, strijd tegen de klimaatopwarming… Er is maar één werkelijkheid mogelijk.
Populisten zoals de onorthodoxe Trump varen wel bij
zo’n grijzig politiek klimaat. Hoe ongeloofwaardig,
‘onrealiseerbaar’ en nefast hun voorstellen doorgaans
ook zijn, ze spiegelen ons tenminste een radicaal andere
wereld voor. Ook de vele flagrante onwaarheden die
Trump en co. al in het rond spuiden, en hun niet-aflatende aanvallen op de ‘waarheden’ van de pers, de
wetenschap, het gerecht en de geheime diensten, appelleren aan dat verlangen naar politieke opwinding en
revolutionaire verandering. Postpolitiek en post-truth zijn
innig met elkaar verbonden.
Get things done
Tot slot een gigantische open deur: onze wereld steekt
door de globalisering steeds ingewikkelder ineen. De vele
relaties en interdependenties tussen uiteenlopende maatschappelijke fenomenen produceren vaak onvoorziene
effecten. Voor beleidsmakers is het een schier onmogelijke opdracht om die complexiteit te mediëren en te
politiseren. Ook hier schuilt de aantrekkingskracht van het
personage Donald Trump, die er als zakenman om gekend
staat to get things done. Een stuurloze wereld heeft nood
aan een stuurman die van wanten weet.
Het onwaarschijnlijke shocktheater van de tientallen
slecht voorbereide presidentiële decreten in de eerste
weken van zijn presidentschap moest dat beeld van de
daadkrachtige business man bevestigen. Gedaan met
de eindeloze politieke debatten en uitgebreide studies
die de boel alleen maar ophouden. Zowel op het vlak
van de probleemstelling als de oplossing, vertelt het
personage de meest eenvoudige verhalen, die niet op
feiten maar sentimenten zijn gestoeld. Obamacare? Een
debacle. Afschaffen. Migratie? Gevaarlijk. Laten we een
muur bouwen en reizigers uit moslimlanden bannen.
Klimaatverandering? Een hoax, en een economische
ramp. Die pijpleidingen moeten er komen. Al deze
eenvoudige verhalen zullen onvermijdelijk hun eigen
complexe effecten genereren.
Het ziet ernaar uit dat de wereld de komende jaren zit
opgescheept met het personage Donald Trump. Gaat
er trouwens een werkelijke persoon achter dat masker
schuil? Ik vrees van niet.
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Hij maakt deel uit van de kleine redactie van Etcetera.
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