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REDACTIONEEL

Hoed af voor de collega’s van rekto:verso. Hun themanummer over dekolonisering is een historisch nummer.
Het tijdschrift herdoopte zich voor één keer tot ‘Verso’
en vertrok voor zijn redactie vanuit tot voor kort doodgezwegen niet-witte stemmen.
Na het verschijnen roerde ook de ‘Rekto’ zich, niet
zelden emotioneel geraakt. Er kwam kritiek op de kritiek, op
de militante en activistische toon ervan, die geen dialoog
zou toelaten. Denk bijvoorbeeld aan de reactie van Montydirecteur Denis Van Laeken op Anissa Boujdani’s brief op
de site van rekto:verso of het stof dat opwaaide door de
opinies van Tunde Adefioye. Schrijver en dramaturg Erwin
Jans hield in een stuk op dewereldmorgen.be een pleidooi
voor een inclusief, superdivers discours dat meer analyse
en nuance zou toelaten.
Dat het debat in andere termen wordt gevoerd, is voor
velen even wennen. Het is duidelijk dat dit onder meer om
machtsposities gaat: wie maakt, recenseert, programmeert,
subsidieert, doceert? De som van al die mensen en hun
referentiekaders bepaalt hoe het podiumveld eruitziet.
Simple comme bonjour. Dat er iets schort aan de representativiteit ervan ten opzichte van een sterk verkleurde
maatschappij, daar is iedereen het volmondig over eens.
Dat er nu consequent wordt ingebroken op witte structuren,
valt sommigen dan weer een stuk moeilijker.
Theatermaker en dramaturg Anoek Nuyens uitte op
haar beurt kritiek op de kunstkritiek in een opiniërende
brief op de site van rekto:verso, gericht aan ‘de theatercriticus van vandaag’. Die zou zich net te veel inlaten met
ethische en ideologische kritiek op voorstellingen. Hij / zij
zou te veel een opiniemaker zijn geworden, die de lezer
geen ruimte meer biedt om zelf na te denken en het artistieke werk uit het oog verliest.
Binnen deze (witte) redactie woedt het debat rond
dekolonisering, intersectionaliteit en de toekomst van de
podiumkritiek. Hoe een rijker vocabularium ontwikkelen om
over de podiumkunsten te spreken? Samen met rekto:verso,
Kif Kif en wipcoop organiseert Etcetera tijdens het komende
Theaterfestival een uitgebreide discoursanalyse, waarbij
tientallen recensies uit het voorbije seizoen onder de loep
worden genomen. Welk werk krijgt (geen) aandacht? Wat
zijn de blinde vlekken? Welke kwaliteitscriteria gelden en
voor wie? Kunnen we spreken van een ‘witte podiumkritiek’? De resultaten van dat graafwerk – een stap in het
zelfonderzoek en de transitie naar een kritischere en
meervoudigere podiumkritiek – zult u daarna online of op
papier kunnen nalezen.
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Hebben we nood aan monumentale architectuur om de tegenstelling
museum-theater te overstijgen?

(A)

Het is stilaan een platitude: beeldende
kunst en podiumkunsten komen
steeds meer in elkaars vaarwater,
behekst als ze zijn door dezelfde
vragen. Vragen over de impact van
de context – museum of theater, white
cube of black box – op de inhoud en de
ervaring van de kunst. Van daaruit rijzen
6

dan weer vragen over de plaats en de
rol van de toeschouwer. De ontwikkeling
heeft echter ook een praktisch gevolg.
Heeft die ‘cross-overkunst’ behoefte
aan een aparte naam? En aan een eigen,
nieuwe soort van onderdak?
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Door

Pieter T’Jonck

Welke inbreng heeft de toeschouwer in de cross-over
tussen podiumkunst en beeldende kunst? Hoeveel
schoonheid schuilt in zijn blik? Bestaat objectieve
schoonheid? En gaat het daar überhaupt wel over?
Heeft postdisciplinaire kunst nood aan een postdisciplinair kunsthuis? Een aantal gebouwen lijkt alvast het
terrein te verkennen.
Vragen als deze – over de aard van de kunst en de
kunstervaring – gaan al een paar honderd jaar mee. Maar
nu het maken van ‘kunstige’ beelden of film door technologische ontwikkelingen in ieders bereik ligt, en we daardoor ook overspoeld worden door zulke beelden, komt
het erop aan het onderscheid tussen ‘kunst’ en ‘kunstigheid’ duidelijk te maken. ‘Echte’ kunst onderscheidt zich
vaak van ‘commerciële’ kunst door elke affirmatie, elke
toegift aan de kijker te weigeren, door enkel open vragen
aan de orde te stellen. Zeker in de beeldende kunst
gebeurt dat vaak: het kunstwerk beperkt zich tot een
bescheiden teken, een aarzelend, zwak gebaar, een ‘niet
kunnen’ – het weigert te overtuigen. Van de weeromstuit
stelt die kunst zo de ervaring van de toeschouwer
centraal, en port ze hem zelfs aan om een actieve rol op
te nemen. Kijken wordt een politieke daad of een vorm
van bewustwording van de fragiliteit van betekenissen,
waarden, verlangens.
Ook theater zoekt die ‘kwetsbaarheid’ en ‘zwakte’
vaak op. Beeldende kunst kan in deze opvatting over
kunst vele vormen aannemen, die niet eens fysiek of
permanent moeten zijn; het kunnen ook efemere menselijke acties zijn. Precies daar komt beeldende kunst in
de buurt van theater. Omgekeerd kan ook theater zo
wanhopen over zijn eigen vermogen om iets te zeggen
dat het de kijkers niet langer één kijk op één actie
opdringt, maar zich beperkt tot een paar attributen in
een lege ruimte. Daarin lijkt theater op beeldende kunst.
De klassieke instituten lijken een hinderpaal voor
dergelijke ontwikkelingen. Niet enkel omdat ze nogal
dwangmatig gericht zijn op het kunstobject of de
discipline. Minstens zo belangrijk is de behuizing.
De modellen voor kunsthallen en musea of theaters en
opera’s ontstonden vanuit bepaalde ontwikkelingen in
de samenleving vanaf de vijftiende eeuw, maar namen
in de achttiende en negentiende eeuw specifieke vormen
aan. Die bepalen nog steeds niet enkel onze verwachtingen over musea en theaters, maar ook over hoe kunst
of theater er moet uitzien. Ongeacht hoe vreemd musea
vandaag soms zijn opgebouwd, het woord zelf roept
nog steeds statige zalen met grote doeken tegen een
achtergrond van groen of rood fluweel op – net zoals
we ons bij het woord ‘theater’ onwillekeurig pluche,
klatergoud en geschilderde decors voor ogen halen. Dat
geldt voor mensen die nooit een theater of een museum
van dichtbij zagen, maar ook voor hen die er bij wijze
van spreken dagelijks vertoeven. Het fysieke kader
dat gebouwen uit de achttiende en negentiende eeuw
bieden, is ook een mentaal kader geworden.
De vraag is dan: is het mogelijk een nieuw soort
gebouw en dito kunstinstelling te ontwikkelen die ruimte
bieden voor kunstproductie ‘in het algemeen’ die flexibel
tussen disciplines laveert? Is er bovendien een gebouw
denkbaar dat de kijker meer dan ooit centraal stelt?
Of produceert de beloofde vrijheid geen blijheid maar
enkel vaagheid? Chris Dercon, tot voor kort artistiek
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“ Is het mogelijk een nieuw soort
gebouw en dito kunstinstelling te
ontwikkelen die ruimte bieden voor
kunstproductie die flexibel tussen
disciplines laveert?
”

leider van de Volksbühne in Berlijn, maar in een niet
zo ver verleden nog directeur van het Tate Modern in
Londen, is al jaren een pleitbezorger van zo’n nieuwe
soort van kunstinstelling.
Een eigengereid model
Dat is misschien geen toeval, want Tate Modern kon – ook
voor de recente uitbreiding met The Tanks – al model
staan voor die idee, dankzij het merkwaardige ontwerp
van de Zwitserse architecten Herzog & de Meuron. Het
gebouw kreeg in zijn relatief korte bestaan zo’n iconische
status dat we er inderdaad nog zelden bij stilstaan hoe
eigengereid deze verbouwing van een oude elektriciteitscentrale tot museum is. De ontwerpers stouwden de
voorste strook van het gebouw, de Boiler House, vol
met alle museumfuncties. De achterliggende strook, de
Turbine Hall, lieten ze daarentegen quasi ongemoeid.
Die kolossale ruimte heeft geen omlijnde bestemming
en is publiek toegankelijk, als een weg door het complex
of een urban foyer.
Het is de Turbine Hall die van Tate Modern een
van de succesvolste overdekte publieke ruimtes van
Londen maakte. Een soort stedelijke vestibule hors
catégorie. Ze bood Tate Modern ook de kans om het
voortouw te nemen in de toenadering tussen enerzijds
dans en performance en anderzijds beeldende kunst.
Kunstenaars als Olafur Eliasson of Ai Weiwei zagen dat
zo’n ruimte voorstellingen-tentoonstellingen toelaat die
zo tot de verbeelding spreken dat het publiek er zelf een
rol in wil spelen. Dat lukte keer op keer. Met het bekende
gevolg: Tate Modern kreeg drie keer meer volk over de
vloer dan de oprichters ooit verwachtten. Volk van alle
rangen, standen en afkomst. Volk dat zich actief engageerde voor hedendaagse kunst, tegen de achtergrond
van een levendige sociale ruimte.
Voor Dercon is dat de toekomst van elke culturele
instelling: ze moet een plek zijn waar mensen de ruimte
krijgen om actief te leren, denken, ontmoetingen aan te
gaan. Waar allerlei dingen mogelijk zijn, op een ongekende
schaal en in ongekende combinaties. Dercon spreekt in
die context niet langer van musea, kunsthallen of theaters,
maar van ‘productiegebouwen’. In een interview met
Chantal Pattyn op Klara (Pompidou, 26 / 9 / 2017) schuift hij
als voorbeelden The Shed van Diller Scofidio + Renfro in
New York naar voren, of nog The Factory in Manchester
van OMA / Rem Koolhaas en Ellen van Loon.1
Als je die gebouwen wilt bestuderen, begrijp je
Dercons enthousiasme niet meteen. Toen hij zijn
uitspraken deed, was The Shed nog volop in aanbouw en
The Factory bestond alleen op papier. The Shed opent
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(B)

de deuren pas definitief in de lente van 2019, al lopen er
nu al wat testevenementen. Het gebouw in Manchester
gaat mogelijk pas in 2021 open – bij OMA zijn ze trouwens nogal karig met informatie. Wel laten ze fijntjes
verstaan dat het de moeite loont om aandacht te
besteden aan het TPAC, het Taipei Performing Arts Center
in de hoofdstad van Taiwan. Dat koestert dezelfde ambities als het ontwerp voor Manchester, maar nadert, in
tegenstelling tot dat laatste, wel zijn voltooiing.
Hoe kan Dercon dan zo enthousiast worden over
gebouwen die hun kwaliteiten nog niet bewezen
hebben? Zou hij voortgaan op de buzz die grote namen
als Koolhaas of Diller Scofidio + Renfro opwekken?
Misschien speelt er toch iets anders. Wat The Shed en
The Factory met het TPAC gemeen hebben, is dat ze
meer zijn dan een gebouw. Ze vallen samen met een
stedelijk knooppunt, dat ze inpalmen en transformeren.
In het geval van New York en Manchester gaat het om
een verlaten voormalig industriegebied, dat voor een
groot deel de aantrekkingskracht bepaalt. Het zorgt als
het ware vanzelf voor een publiek.
The proof of the pudding
De animatiefilmteaser van The Shed 2 attendeert je er
meteen op dat The Shed het eindpunt vormt van The
High Line, het immens populaire, lineaire park dat
Diller Scofidio + Renfro eerder aanlegde op de bedding
van de in onbruik geraakte verhoogde spoorlijn aan
de westkant van Manhattan. Naast dat park wordt een
nieuw torengebouw opgetrokken. Aan de voet ervan
komt een lager blok met vier hoge etages, bestemd voor
culturele evenementen. Voor dat cultuurgebouw ligt
een plein dat aansluit bij The High Line. Boven dit lagere
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“ Wat The Shed (New York), The
Factory (Manchester) en het TPAC
(Taipei) gemeen hebben, is dat ze
meer zijn dan een gebouw. Ze transformeren een stedelijk knooppunt. ”

gebouw komt een tweede ‘huls’, ‘overkapping’ of shed.
Die staat op wielen en kan vooruit schuiven tot ze het
plein overspant, en het op die manier bruikbaar maken
voor ‘extra’ activiteiten. Als je het filmpje mag geloven,
worden zo de meest extravagante combinaties van
culturele manifestaties mogelijk, van tentoonstellingen
tot popconcerten.3 Tenminste, als de ontwerpers een
oplossing vinden voor de net zo extravagante technische
uitdagingen. Het ligt alvast niet voor de hand om in zo’n
mobiele constructie het indrukwekkende achtergrondlawaai van de buurt buiten te sluiten. Maar als het lukt,
kan het resultaat wel onwaarschijnlijk zijn: een gebouw
dat tegelijk het hoogteverschil tussen straat en ‘High
Line’ overwint en een modulair kunstencentrum is.
Ook in Manchester ligt een in onbruik geraakte, zes
meter hoge spoorlijn aan de basis van The Factory. Dat
gebouw bestaat in wezen uit een kolossale doos die
opgetild is tot op het niveau van de spoorlijn. Bij deze
doos sluit een klassieke theaterzaal aan. Onder het project
loopt onder meer een ontsluitingsweg, Water Street, maar
liggen ook cruciale publieksruimtes en toegangen. Het
gebouw realiseert zo in één klap twee ideeën. Door zijn
grote maat legt het nagenoeg geen beperkingen op aan
de creativiteit van kunstenaars. Alles kan, van rockconcert
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over tentoonstelling tot klassieke opera. Ook meer
buitenissige combinaties van activiteiten zijn hier altijd
mogelijk, waardoor het gebouw fungeert als een echt
festivalcentrum. Er zou plaats zijn voor 6500 bezoekers
tegelijk – een peulschil in vergelijking met popconcerten
of voetbalwedstrijden, maar aanzienlijk voor een kunstinstelling. Tegelijk overbrugt het gebouw het hoogteverschil op het terrein: om die reden zal het trouwens permanent toegankelijk zijn. Het gebouw koestert dus meer dan
alleen culturele ambities. Het maakt, net als The Shed, een
verwaarloosd stadsdeel aan het water opnieuw aantrekkelijk. Een spraakmakend, multidisciplinair internationaal
festival is daarbij vooral een troefkaart.
Het TPAC ligt op zijn beurt geprangd tussen een
spoorlijn en een drukke weg. Het bestaat uit een kolossale kubus met glazen wanden waaruit aan drie kanten
imposante gesloten volumes – een bol, een prisma en
een balk – naar buiten priemen. Het glazen volume is
open aan de onderkant: je kunt op allerlei manieren
binnendringen in de buik van dit monster van glas, ijzer
en staal, en zelfs doordringen tot in de tuinen op het dak.
In het hart van deze doos bevinden zich, naast publieke
ruimtes en foyers, vooral diverse en overlappende podia
en theatertorens. Als die simultaan ingezet worden,
ontstaan ongekende mogelijkheden. Bijvoorbeeld om
contact te leggen met de wereld buiten het theater.
In een toelichting in A+U stelt OMA, niet zonder zin
voor pathetiek:
‘Why have the most exciting theatrical events of the
past 100 years taken place outside spaces formally
designed for them? Can architecture transcend its
own dirty secret, the inevitability of imposing limits
on what is possible? In recent years, the world has
seen a proliferation of performance centers that,
according to a mysterious consensus, consist of
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“ Is er een publiek om in de
theater- en danswereld op grote
schaal aan grensverkeer tussen beeldende kunst en ‘live art’ te doen? ”

a more or less identical combination: a 2000 seat
auditorium, a 1500 seat theatre and a black box. (…)
TPAC takes the opposite approach: experimentation
in the internal workings of the theatre, producing
(without being conceived as such) the external
presence of an icon.’ 4
Ongeziene ervaringen
Deze tekst is belangrijk omdat hij iets zegt over wat op
het spel staat in dit soort gebouwen. The Shed en The
Factory willen zeker een voorheen verlaten stuk stad
heroveren en rentabiliseren. Maar het gaat bij alle drie
de voorbeelden nog meer om een architectuur die een
ongeziene ervaring mogelijk maakt. Ter verdediging
van het ontwerp van TPAC haalt OMA bijvoorbeeld Die
Soldaten aan, een opera (1957-1965) van Bernd Alois
Zimmermann. Volgens OMA vereist die een podium met
een lengte van 100 meter, wat in Taipei dus mogelijk
is (maar principieel ook in de Opéra Bastille in Parijs).
Alleen deed OMA zijn huiswerk wat slordig: de opera
speelde zich in zijn (nooit gerealiseerde) oerversie
rondom het publiek af. Het ging dus om een opera met
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(D)

een podiumdiameter in plaats van een podiumlengte
van 100 meter. Niet dat het er echt toe doet. De idee is
bij de drie ontwerpen wel telkens dezelfde: een architectuur die zo breed aanpasbaar en inzetbaar is dat ze de
kunstenaars niets in de weg legt of – meer nog – nieuwe
ideeën voortbrengt.
Als je deze drie gebouwen nader bestudeert, merk
je op dat zoiets een enorme inzet van technische
middelen vereist. De ontwerpen zijn meer machinerie
dan gebouw –The Shed zelfs heel expliciet. In The Factory
in Manchester moet de centrale ‘hyper-doos’ onderverdeeld kunnen worden in deelruimtes die, naargelang
de evenementen, geluidsdicht van elkaar afgesloten
kunnen worden. Niet onmogelijk, maar technisch wel
een huzarenstukje. De combineerbare podia van TPAC
vragen net dezelfde, zeer performante scheidingen. Maar
wat bewijst dat eigenlijk? En is dat echt wel nodig?
Vanuit architecturaal standpunt is het antwoord op
die vraag evident. De architectuur zag zich sinds de
moderniteit steeds vaker en schrijnender geconfronteerd
met de spanning tussen haar eigen onbeweeglijkheid en
een maatschappij die onvatbaarder, veranderlijker, instabieler werd, en haar eigen onbeweeglijkheid. Dat leidde
tot een fantasma over gebouwen die geen gebouwen
meer zijn maar machines, technische installaties die elke
mogelijke vorm kunnen aannemen en elke wens kunnen
inwilligen. Zij het wel op een esthetisch verbluffende
manier, want anders zou het geen architectuur meer zijn.
Dat leidde tot ontwerpen voor musea waarvan wanden
en vloeren naar wens verplaatst kunnen worden (denk
Centre Pompidou) of tot theaters waar elke denkbare
opstelling mogelijk is (zoals Theater am Halleschen Ufer
in Berlijn). Combineer je de twee en voeg je daaraan
het aspect ‘stedelijke doorwaadbaarheid’ toe, dan krijg
je gebouwen zoals die in Manchester en New York:
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“Een gebouw dat ‘alles’ toelaat,
is niet per se de goede plek
voor theatrale vernieuwing.

”

door een overmaat aan zowel ruimte als technologie
laten ze ‘alles’ toe, en door hun positie op een stedelijk knooppunt zijn ze een vliegwiel voor stedelijke
herontwikkeling.
De regisseur als über-architect
Waar architecten echter zelden rekening mee houden, of
zelfs maar van op de hoogte zijn, is dat de regisseur –
die zowel de acteur als de auteur vanaf pakweg 1870
steeds meer afloste als de centrale figuur in het podiumgebeuren – net zo goed een architect is van de scenische
ruimte. Een moderne regisseur is, in veel opzichten,
iemand die de ruimtelijke configuratie van het klassieke
theater naar zijn hand zet of zelfs opnieuw configureert. Zimmermann is daarvan een voorbeeld, maar
Vsevolod Meyerhold, Erwin Piscator of Max Reinhardt
waren dat in de overtreffende trap. Zelfs regisseurs en
choreografen die ‘gewone’ zalen gebruiken, grijpen
soms drastisch in, zoals William Forsythe meer dan
eens aantoonde. De configuratie van podium en zaal
en het wederzijdse perspectief/contact is dan ook een
centrale betekenaar van het theater, zoals recent nog in
het belangwekkende JR van FC Bergman. Het verbrokkelde perspectief en de gelijktijdigheid van filmische
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(E)
& (F)

registraties en live-acties, met daarbovenop het
besef bij de toeschouwer dat hij altijd delen van de
voorstelling zal missen, is rechtstreeks verbonden
met het verhaal zelf.
De recente toenaderingen tussen podiumkunst en
beeldende kunst doen op dat punt zeer interessante
kwesties rijzen. Hoe meer theatermakers de ruimte
van het museum opzoeken – of in elk geval een minder
‘gerichte’ ruimte – hoe meer ze een belangrijke hefboom
voor betekenis opgeven. Ze kunnen veel minder of zelfs
helemaal niet meer de confrontatie met het publiek
aangaan. Die toeschouwers zijn namelijk niet meer
voor de duur van een stuk tot elkaar en de voorstelling
veroordeeld. Zo verdwijnt ook de eigenaardige spanning
tussen toeschouwers, die in het theater weliswaar duidelijk als individu aanwezig zijn maar zich tegelijk bijzonder
sterk bewust zijn van het feit dat anderen er zijn en hen
zien. Dat verhevigt het zelfbewustzijn en ook de reacties.
Maar ook beeldend kunstenaars geven een mediumspecifieke troef uit handen: het feit dat je zeer lang, of
op verschillende tijdstippen en vanuit andere hoeken,
naar een werk kunt kijken, verdwijnt als beeldende kunst
letterlijk ‘tot leven’ komt.
Hoe dan ook is het niet per se zo dat een gebouw dat
‘alles’ toelaat de goede plek is voor theatrale vernieuwing,
of zelfs maar goede ideeën oproept. Complexe technische
installaties vragen immers grote equipes van competent
personeel, en dat beperkt de ‘experimentele’ bruikbaarheid van zulke gebouwen. Welk theater wil investeren
in artiesten die ruimtelijke mogelijkheden onderzoeken?
Voor je het weet ben je de helft van je ‘productieruimte’
enkele maanden lang kwijt en betaal je je blauw aan
lonen voor technici, zonder verkoopbaar resultaat.
De verwarring die hier speelt zie je eigenlijk volop in de
beelden die de architecten van deze ‘productiegebouwen’

BIGNESS AS USUAL

“Niemand zal het toch in zijn hoofd
halen om spektakels à la ‘Ai Weiwei
meets K3’ te bedenken?
”

presenteren van het gebouw in gebruik. De wedstrijdbeelden uit 2015 van OMA voor Manchester tonen grote
volksmassa’s, zoals bij popconcerten, spectaculaire circusattracties of dito ballet. The Shed in New York blijkt, als
je Diller Scofidio + Renfro goed leest, ook al over bigness
te gaan. Bigness is zelfs de openlijke ambitie van TPAC.
Nu is bigness niet per se kwalijk, alleen krijgt het hier
telkens een strikt commerciële invulling. Wellicht vereist
peperdure infrastructuur als deze ook dat men volop de
commerciële kaart trekt – en dat hoeft niet eens slecht
theater op te leveren. Dat zou zelfs prachtig zijn: intelligent
spektakel is een zeldzaam, niet te versmaden goed. Maar
de kans dat de exploitatie van zulke gebouwen zich vooral
richt op de massa als massa, is niet gering. Ik vermoed
niet dat – in Europa althans – een massapubliek opduikt
voor het moment waarop beeldende kunst en performance fuseren tot de overtreffende trap van kunst – versta:
dingen of evenementen waar je niet goed van weet wat
je ermee moet aanvangen. En net dat is, zoals we eerder
aangaven, het onderscheidende kenmerk van kunst.
Met theater vul je sowieso nog zelden zalen van 2000
man. Die lopen wel vol voor voorstellingen van K3 of
Cirque du Soleil.
In Tate Modern lukte het wel een paar keer om op
grote schaal en met grote middelen een toenadering
tussen performance en beeldende kunst te realiseren,
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(G)

omdat zich daarnaast ook een Boiler House bevindt.
Omdat het format van de ‘voorstelling’ met zijn strikte
toegang en tijdsduur er uiteindelijk altijd maar een
bijkomstigheid is. De basis van het bezoek aan Tate
Modern is een relatief ongedwongen, conflictvrije
‘kennismaking’, geen dwingende ‘confrontatie’ met
kunst, die start in het voorgebouw. Installaties in de
Turbine Hall kunnen daarna morrelen aan de conventies
van het museum, naar het voorbeeld van het theater,
maar veranderen ze niet. Ze verbreden de bestaande
sociale ruimte en de gebruiksmogelijkheden van het
museum, maar daarom voegen ze er nog geen geheel
nieuwe dimensie aan toe. Ook al komt er zeker meer en
ander publiek dan vroeger, dat nieuwe gebruiken introduceert, Tate Modern blijft wel duidelijk een museum.
Is er een publiek om in de theater- en danswereld op
grote schaal aan grensverkeer tussen beeldende kunst
en ‘live art’ te doen? Zal die schaalvergroting iets met
zich meebrengen? Ook al valt het niet uit te sluiten, de
kans lijkt toch eerder klein als je ziet dat festivals als
Performatik of Playground in België een nichepubliek
trekken en zeker geen grote massa op de been brengen,
zoals de beelden van The Shed, The Factory of TPAC
suggereren. Het is niet eens erg, waarschijnlijk, dat er
een enorme volkstoeloop zou zijn voor Zimmermanns
Die Soldaten. Maar wat doe je dan met gebouwen die
zo duur en zo performant zijn? Niemand zal het toch in
zijn hoofd halen om spektakels à la ‘Ai Weiwei meets
K3’ te bedenken? Er valt zeker een case te construeren
over productiegebouwen in België. Misschien wordt
het nieuwe Kanal in Brussel daarvan wel het eerste
voorbeeld. Door de overmaat aan plaats rond de echte
museumzalen is de ruimte voor een Turbine Hall-effect
aanwezig. Maar dan zitten we weer met een verschuiving die vanuit het museum vertrekt, en niet vanuit het
theater. En vermoedelijk zal die veel minder hightech
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zijn dan wat nu als good practice naar voren geschoven
wordt in New York, Manchester en Taipei.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

1

2
3

4

TPAC © Chris Stowers & OMA
The Shed onder constructie
©Timothy Schenck & Diller Scofidio
+ Renfro i.s.m. Rockwell Group
The Factory © OMA
TPAC © Frans Parthesius & OMA
The Factory © OMA
The Shed © Diller Scofidio + Renfro
i.s.m. Rockwell Group
Kanal — Centre Pompidou
©Veerle Vercauteren
OMA is een architectenbureau dat
gesticht werd door Rem Koolhaas en
Elia Zenghelis. Het draait nu op negen
vennoten, onder wie Koolhaas en Ellen
van Loon, die samen projectleider
waren voor The Factory in Manchester.
https://dsrny.com/project/the-shed
Ook theater en opera moeten er
kunnen, maar die moeten het dan wel
stellen zonder trekken, een achterof een zijtoneel (al is er wel een
ondertoneel). Je krijgt zo een gebouw
dat uit de aard van de zaak zelf geen
‘vierde wand’ kan optrekken.
OMA, projectbeschrijving van TAPC in:
A+U, nr. 540, Tokyo, september 2015.

Pieter T’Jonck is architect en kunstcriticus. Hij schrijft
over podiumkunsten, architectuur en beeldende kunst.
In 2012 cureerde hij de tentoonstelling Superbodies
in Hasselt. Daarnaast leidt hij zijn eigen architectenbureau T’Jonck-Nilis.
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Cally Spooner:
tussen taal en lichaam

juni 2018

Tussen black box en white cube

(A)

Van 3 februari tot 18 maart liep in het
Centre d’Art Contemporain in Genève
een overzichtstentoonstelling van
het werk van de Britse schrijfster,
performancemaakster en beeldend
kunstenares Cally Spooner (°1983).
Tijdens Playground in STUK toonde
ze al werk in België, en recent gaf ze
een lezing aan het KASK. Binnen de
tendens rond performance en choreografie in het museum – en dus rond het
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vermengen van de creatieprocessen
en kijkregimes van de black box en
de white cube – is Spooners werk een
interessante case. Tekst, video, audio,
sculptuur en choreografie verhouden
zich inhoudelijk, dramaturgisch en
doorheen de tijd.
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Door

Kristof van Baarle

Er is ongetwijfeld een continue uitwisseling tussen
beeldende kunsten en podiumkunsten, maar in
sommige periodes is die intensiever en vruchtbaarder
dan andere. In de vorming van wat in de jaren 1970 en
1980 het postdramatisch theater genoemd zou worden,
waren performance art en esthetieken uit de beeldende
kunsten belangrijke invloeden. De voorbije jaren is er
opnieuw een vruchtbare kruisbestuiving bezig. Beeldend
kunstenaars maken theatervoorstellingen – of beter:
voorstellingen in een theatercontext – en voornamelijk
choreografie beweegt zich steeds vaker in het museum
of in de galerie. Die tendens kan artistiek interessant zijn
maar is volgens critici vooral een economisch slimme
zet, zowel voor musea die zich ‘eventiseren’ als voor
kunstenaars die zich ‘canoniseren’ met het symbolische
kapitaal van de musea. Het is ook een weerspiegeling
van een economie die teert op immateriële arbeid en
complete commercialisering van het lichaam. Cally
Spooner is een van de weinigen die er zelf een werkelijk
postdisciplinaire praktijk op nahouden en in wier oeuvre
tekst, performance, en film als verschillende fases in
elkaar overlopen.
De expo DRAG DRAG SOLO – eerder een ‘expo-performance’ – ontvouwt zich als een parcours door de ruimtes
en verdiepingen van het Centre d’Art Contemporain
in Genève. Op de eerste etage kom je terecht in And
You Were Wonderful, On Stage (2016), een musical
annex video-installatie waarin op vijf grote schermen,
vanuit verschillende camerastandpunten, een opname
van de performance in een filmstudio wordt geprojecteerd. De schermen vormen een rechthoek en de
kijker zit er middenin, op rollende en ronddraaiende
krukjes. Drie danseressen voeren in één hoek van de
studio een choreografie uit, die niet veel meer lijkt te
communiceren dan dat er permanent lichamen aan het
werk zijn, constant beschikbaar, een belichaming van
fysieke arbeid. In andere hoeken en zijdes wordt met
een green key ad hoc een decor opgebouwd. De setting
doet denken aan een nieuwsstudio en transformeert
doorheen de show naar wat lijkt op het decor van een
talkshow of een ander praatprogramma. Elders staat een
polyfoon koor opgesteld dat vrijwel voortdurend zingt.
Het lijkt fragmentarisch, maar er is wel degelijk
samenhang. In deze hedendaagsekunstvariant op een
musical wordt gezongen over hoe bekende figuren
publiekelijk gezichtsverlies lijden door het onthullen
van een ‘bedrog’: Beyoncé die betrapt wordt op
lipsyncen tijdens de inauguratie van Barack Obama,
Lance Armstrong die bij Oprah Winfrey het relaas doet
van zijn dopinggebruik, of Obama’s speechschrijver
Jon Favreau die het Witte Huis inruilt voor Hollywood.
Ook misstappen van Justin Bieber of de Britse politicus
Michael Gove passeren de revue.
In de video zie je hoe Spooner zelf in real time het
hele gebeuren regisseert, terwijl de technici decorstukken
verplaatsen, opstellen en weer afbreken. De acties en
performances in de studio worden, zoals het een echte
show betaamt, afgewisseld met commercials. Een terugkerende advertentie toont een sollicitant die door zijn
mogelijk toekomstige werknemer wordt verbeterd en
zinnen krijgt opgelegd: een humoristische weergave van
hoe in een neoliberale wereld het zelf telkens opnieuw een
performance is die de regels volgt van de competitieve

“ Spooner laat zich besmetten,
om de gemediatiseerde, emotiesturende en affectverzadigde
perform or else-cultuur in het
Westen te ontmantelen.

”

logica: altijd scherp, altijd op het best van je kunnen, de
juiste managementspeak: je bent je eigen product, en
daarmee dus ook helemaal niet. Beyoncé zingt niet zelf,
Armstrong fietst niet helemaal zelf, presidenten schrijven
niet hun eigen teksten, politici zijn niet trouw aan hun
ideologie enzovoort. And You Were Wonderful, On Stage
schetst een beeld van een realiteit van stand-ins, van
sterren en individuen als poppetjes, hulzen, van een
wereld waarin schijn belangrijker is dan zijn.
Spooner gebruikt in deze installatie media uit en referenties aan de populaire cultuur om een kritische, postmoderne mozaïek te maken. Die mozaïek deconstrueert
zichzelf doorheen de verschillende projectieschermen en
camerastandpunten, die de filmstudio en de ‘constructie’
een essentieel onderdeel maken van de performance.
In de filmcredits duikt zo ook de naam op van techniekfilosoof Bernard Stiegler. Met zijn term farmakon uit hij
enerzijds kritiek op de repressie en ‘verdomming’ via
het commercialiseren van communicatiekanalen door
nieuwe technologieën, en anderzijds pleit hij voor een
evenwichtige omgang met technologie. Technologie
bepaalt hoe we denken, communiceren, ons iets herinneren en voelen. In de handen van commerciële en politieke instanties die consumptie en controle nastreven,
zijn mediatechnologieën manipulatief en schadelijk.
Ze verstoren ons beeld van de werkelijkheid, creëren
bubbels en fake news, zuigen onze aandacht naar zich
toe terwijl ze ons geheugen ondermijnen.
Door de constante connectiviteit zijn we permanent
aan het werk – niet alleen door e-mails te sturen, maar
ook door aan onze zelfrepresentatie te werken op
Snapchat, Instagram en Facebook: bedrijven (of beter,
één bedrijf) die van identiteit het nieuwe commerciële goud hebben gemaakt. Maar net zoals met een
vaccin (één mogelijke vertaling van het Griekse woord
farmakon) is een kleine besmetting vaak nodig om
je ertegen te wapenen. Spooner laat zich expliciet
besmetten, om de gemediatiseerde, emotiesturende en
affectverzadigde perform or else-cultuur in het Westen
te ontmantelen. De kritiek wordt geformuleerd in die
vormen (talkshow, musical, reclame) waarvan de inhoud
en de macht bekritiseerd wordt.
Ook het statuut van dit werk in het oeuvre van
Spooner is fascinerend. Vooraleer het een videowerk
werd, was And You Were Wonderful, On Stage drie jaar
lang (2013-2015) een liveperformance die opgevoerd
werd in musea, zoals Tate Britain, door een groter koor
in een trappenhal. Daar ging nog een ander stadium
aan vooraf: het schrijven van het script, van de tekst die
gezongen wordt. Schrijven, performance en film: drie
media die Spooners praktijk kenmerken, en die alle drie
in de expo-performance opgenomen zijn.

CALLY SPOONER: TUSSEN TAAL EN LICHAAM
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(B)
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(C)

“ Haar performances komen voort
uit een schrijfpraktijk, en zijn vaak
‘tests’ van haar teksten door hired
bodies, zoals ze het zelf noemt
om de economische werkelijkheid
te onderstrepen.
”

Verstomde lichamen, fysiek geluid
Bij het betreden van de volgende verdieping bevind je
je meteen in een ander soort ruimte, een andere fase.
Hier staat niet één afgemonteerde installatie, maar een
verzameling aan (audio-)installaties, performance- en
videowerk. Ook al zie je niet meteen alles, verschillende
zintuigelijke indrukken nodigen uit om op verkenning
te gaan en – vooral – verbanden te leggen. In de eerste
ruimte staat een (volgens het bijschrift gestolen) radiowekker die rustige pianostukken speelt en op een muur
lees je een verhaal over een valse traan. Over de muren
loopt een grafiek met drie lijnen (het werk Self Tracking
(the five stages of grief) uit 2016), die naast de marktwaarde van de Britse pond ook Spooners metabolisme
en haar waarde op de kunstmarkt weergeven. Je hoort
vanuit een tweede, aangrenzende ruimte iemand tellen in
het Spaans, iemand overgoten worden met water (waterboarding?), en het geluid van golfbal die wordt afgeslagen (het audiowerk Soundtrack for a troubled time).
Er zijn niet enkel visuele en auditieve indrukken.
Er hang een geur van zeep, afkomstig uit nog een
andere ruimte waarin een man rondwandelt terwijl hij
een stuk zeep omhoog werpt en ermee speelt in zijn
handen. Af en toe leest hij een tweetal pagina’s luidop
voor uit een toekomstige publicatie van Spooner. Die
schetst een situatie, maar meer dan inhoud van de tekst,
is de handeling zelf van belang: het spreken door een
aanwezig lichaam. De pagina’s liggen in stapeltjes op de
vloer, met wassen en bronzen afgietsels van Spooners
oren als presse-papiers. Een tekst om te lezen, maar hier
dus ook vooral een script om naar te luisteren, dat af

en toe in dat voorlezen een lichaam krijgt. Deze ruimte
brengt verschillende boeiende aspecten van Spooners
werk samen, namelijk het schrijven en het belang van
taal voor performance. Haar performances komen
voort uit een schrijfpraktijk, en zijn vaak ‘tests’ van haar
teksten door hired bodies, zoals ze het zelf noemt om
de economische werkelijkheid te onderstrepen. De
tekst wordt zo een script voor een performance. In deze
ruimte zie en hoor je de transitie van de taal op het blad
naar de gesproken, belichaamde performance. Een tekst
wordt hier letterlijk vlees: hij krijgt drie dimensies, een
klank, en met de zeep ook een geur.
De mannelijke performer is de enige fysiek aanwezige belichaming van een stem in de hele expo-performance. Aan de muur van ‘zijn’ ruimte hangen twee
kleine luidsprekers waaruit vrouwenstemmen komen.
Uit de ene weerklinkt de stem van Ivanka Trump die een
interview aflegt met Forbes Magazine over vrouwen
en werk. Uit de andere komen de zuchten, kreunen en
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“ Spooners installaties tonen
én laten je ervaren hoe taal en
lichaam, communicatie en politiek
van elkaar gescheiden zijn.
”

(D)

andere geluiden van een verkouden vrouw die rugbyoefeningen doet. He wins every time, on time and under
budget (2016) schept een contrast tussen het steriele,
corporate stemgeluid en inhoud van Ivanka met het
fysieke, ‘vuile’, zwetende van de rugbyperformster.
Als twee kanten – de ijdele, lege managementspeak,
waarbij de taal aan het werk is, en het vleselijke,
werkende en lijdende lichaam – van het bestaan in een
neoliberale samenleving. Het lichaam van vlees en
bloed en pijn wordt onzichtbaar in een regime dat filosoof en activist Bifo Berardi ‘semio-capitalisme’ noemt:
via technologie worden aandacht, taal, creativiteit en
kennis de nieuwe topproducten. Onder die laag van
immateriële arbeid schuilt niet alleen een technologische,
maar ook een lichamelijke materialiteit. Spooners installaties tonen én laten je ervaren hoe taal en lichaam,
communicatie en politiek van elkaar gescheiden zijn.
De prominente aanwezigheid van de luidsprekers (het
merk, Bose, is mee opgenomen in de beschrijving van
de werken – opnieuw een inhoudelijke toe-eigening van
sponsoring en productplacement) maakt ook meteen
duidelijk dat het de technologie is die deze scheiding
faciliteert, verdiept en beschikbaar maakt voor commerciële en repressieve doeleinden.
Zelf beschrijft Spooner dit soort installaties als sound
sculpture. Het sculpturale ligt niet zozeer in het object
zelf – het slick design van de Bose-luidsprekers – maar wel
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in de relatie tot een lichaam. In de afwezigheid van het
snotterende rugbylichaam, versterkt door Ivanka Trumps
corporate speech, wordt dat lichaam net toch aanwezig
door het sterke appel op de verbeelding en een haast
fysieke reactie op het geluid van snot en het gehijg.
Maar ook de oriëntatie van de luidsprekers – waardoor
je nu eens de ene, dan weer de andere hoort, alsof de
ruimte onzichtbaar is opgedeeld in twee akoestische
zones – maakt het geluid ook erg fysiek, ruimtelijk, op
een immateriële wijze driedimensionaal.
De splitsing tussen lichaam en taal wordt het
meest expliciet in de video-installatie DRAG DRAG
SOLO – misschien wel het hart van deze expo, hoewel
ze ‘pas’ te vinden is in de vierde ruimte van de tweede
verdieping. Op een groot scherm dat diagonaal opgesteld staat in de ruimte, wordt een film geprojecteerd
met drie performers: één soloperformer en een duo.
Het duo voert een frase uit die twijfelt tussen gevecht
en omhelzing, tussen agressie en intimiteit. Terwijl de
geluidswerken geen fysieke lichamen bevatten, zijn de
lichamen in DRAG DRAG SOLO geluidloos. Deze installatie is puur beeld zonder klank. Alsof het gepiep van
de schoenen, het gezucht en gekreun, het ademen, het
schuren van de kostuums achter het projectiescherm
bleven hangen. DRAG DRAG SOLO is – net zoals And
You Were Wonderful, On Stage – een werk dat voortkomt
uit een eerdere performance, die drie maanden liep in
het New Yorkse New Museum in 2016. Daar waren het
lichamen zonder geluid, geïsoleerd en geëxposeerd
achter een glazen wand.
Het geluid dat in de video-installatie ontbreekt,
bevindt zich in de ruimtes eromheen. Er is rechtstreekse
connectie via de rugbyspeelster, maar ook de andere
lichaamsgeluiden – zoals het tellen, het waterboarden,
het voorgelezen script, en de romantische nocturnes
van Chopin op de radiowekker – suggereren mogelijke
projecties en connecties. Dat maakt deze verdieping
performatief, en als de vorige etage een ‘gesloten
geheel’ was, dan is de combinatie van werken hier
zeer open en ‘nu’. De installaties zijn in een schijnbaar
gesprek met elkaar, maar de werkelijke verbanden
tussen verschillende werken vormen zich live, in de
waarneming van de bezoeker.
Iets in de toekomst
Ergens in een hoekje, op de derde en bovenste verdieping, is een performster stretchoefeningen aan het
doen, gekleed in een legging en top van aansluitende
stof. In het werk Warm Up (2016) beweegt dit oefenende lichaam zich op een grijs stukje dansvloer, onder
een begeleidende tekst op de muur. Dat opwarmen
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suggereert al meteen een verhouding tot de toekomst.
Dit lichaam en zijn handelingen zijn nog niet permanent,
zoeken nog naar een vorm. Het neemt de ruimte nog
niet in als een performatieve entiteit, zoals het sprekende
lichaam, een verdieping lager, dat wel doet. Een kiem
die ergens rustig ligt te wroeten en wentelen en eigenlijk
nog niet al te veel aandacht wil.
De kiem die Spooner hier al voorzichtig toont, is die
van OFFSHORE, een ‘compagnie’ waarmee Spooner haar
positie in het creëren, organiseren van werkcontexten en
situaties verder wil verkennen – zoals ze beschrijft in de
begeleidende tekst bij Warm Up. ‘Offshore’ lijkt wel een
woordspeling te zijn: tussen offshore companies die in
belastingparadijzen opgericht worden, en off-shore gaan,
buiten het zekere, weg van de veilige kust. In haar lezing
aan het KASK in april vertelde Spooner dat haar eigen
ritme en methode druk legt op mensen rondom haar.
OFFSHORE is niet per se een ethisch project op zoek
naar betere werkomstandigheden, wel een zoektocht
naar samenwerkingen, voorbij het consumptieve ritme
van de beeldende kunst, naar een denken op langere
termijn, een handelen dat zelf offshore wil gaan, weg
uit de klauwen het consumentisme. Maar dat is dus iets
voor de toekomst. Dit ‘speculatief event’ – in Spooners
woorden – bevat opnieuw een hired body, een in ontwikkeling en geplaatst in een tentoonstellingsdispositief van
‘object’ met beschrijvende tekst.
Als de andere werken de scheiding tussen lichaam en
taal bekritiseren en verschillende casussen en sensoriële
ervaringen ervan zijn, dan lijkt OFFSHORE de zoektocht
naar een alternatief. Dat zal misschien niet zozeer in de
uiteindelijke werken zelf te vinden zijn, maar situeert zich

“ Spooner vat haar expo
op als somewhere between
a retrospective and a rehearsal.

”

eerder in de werkwijze. De kunstmarkt is immers zelf niet
vies van enige kapitalistische, postfordistische logica,
zoals de grafieken met Spooners marktwaarde tonen,
maar in de organisatie van haar ‘gezelschap’, van haar
werk, zoekt Spooner met OFFSHORE een manier om
daaraan te ontsnappen.
Doorheen de verschillende verdiepingen wordt het
lichaam steeds meer aanwezig: van een gefilmd lichaam
in de video-musical, naar een mix van aanwezige en
afwezige lichamen op de middelste verdieping, tot een
lichaam zoekend naar aanwezigheid in Warm Up en
de belofte van een samenbrengen van lichamen in de
aankondiging van OFFSHORE op de bovenste etage. Die
evolutie is parallel aan die van een afgerond werk, naar
werken die in ontwikkeling en dialoog met elkaar zijn, tot
de suggestie van een nieuw werk. De drie verdiepingen
zijn zo ook drie tijdslagen, die parallel lopen in het
oeuvre van één kunstenares.
Een reden voor een hybride kunstpraktijk
Spooners expo biedt een inhoudelijke, dramaturgische
grond voor het samenbrengen van verschillende media,

(E)
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waaronder choreografie, in het museum. Elk werk zou je
kunnen bekijken als een variatie op de splitsing tussen
taal en lichaam, op de manier waarop taal-arbeid en zelfpromotie ingezet en gecommodificeerd worden, terwijl
lichamelijke affecten en affectie zo niet afwezig, dan wel
meer een mentaal effect worden, gemedieerd door de
technologie (in dit geval de luidsprekers). Haar praktijk
zelf is immers een hybride tussen schrijven, performance,
geluidswerk en video. Die hybride stretcht zich uit door
de tijd. De dramaturgie van haar eigen praktijk laat ze
in DRAG DRAG SOLO zien en ervaren. Zelf beschrijft
Spooner die hybriditeit als vertrekkend van een script,
dat ‘gerepeteerd wordt’: ‘The rehearsals turn into live
events and after some time, I get depleted by being a
manager of that live event, and how settled a project has
become, so I revise the live event, often by filming it.’ 1
Ik ben zeker niet de eerste die de trend van de
voorbije jaren om performance en choreografie in het
museum en de galerie te tonen, in verband brengt met
eventisering en een belevingseconomie. Als kijker heb
ik zelden het gevoel dat de kunstenaar in kwestie een
bewuste, inhoudelijke keuze heeft gemaakt voor het
creëren en tonen van een choreografisch of performatief
werk in de museumcontext. Als het al niet gaat over
kwesties van canonisering, of een institutionele kritiek
(hoewel Claire Bishop bijvoorbeeld stelt dat vanuit
dans geen kritiek op beeldende kunst gegeven kan
worden, omdat het een ander medium is), dan lijkt een
regelmatig terugkerende motivatie om choreografie in
het museum te brengen – iets of een ervaring creëren
die niet te kapitaliseren valt – net om te slaan in het
tegenovergestelde.
Door haar expo op te vatten als ‘somewhere between
a retrospective and a rehearsal’ 2 slaagt Spooner erin
haar werkmethode te delen, en de economie van performance mee te nemen in de inhoud van haar werk. Drie
toestanden – van vast naar vloeibaar en efemeer – die een
onderlinge dramaturgische verhouding hebben in hun
relatie tot taal en het lichaam, tot gefilmde postfordistische arbeid, tot geperformde postfordistische arbeid.
Een lichaam in een museum plaatsen kan een laatste
stap zijn in het proces van complete commodificatie.
Dat lichaam en geest reproduceerbare producten zijn
geworden, wordt bevestigd in hun tentoonstelling in het
museum. Het is net die dynamiek die Spooner door het
presenteren van haar transformatieve praktijk tussen
tekst, performance, geluid en film, kan bekritiseren
zonder zichzelf erbuiten te plaatsen. En dat brengt me
bij een laatste inhoudelijk argument voor een postdisciplinaire (presentatie van een) praktijk. De exhibitie
van levende lichamen, van stemmen uit ‘doosjes’,
van lichamen achter glas, de afstandelijkheid en de
objectivering, gaan ook over leven en dood, en over
affect en emotie in relatie tot de sociaal-economische
realiteit, media en technologie waarbinnen leven en
dood zich afspelen. Zelf omschrijft Spooner het statuut
van de verschillende werken in haar expo als ‘varying
states of aliveness and deadness that together create
an ecosystem’.3 En inderdaad, DRAG DRAG SOLO heeft
iets van een ecosysteem: werken worden ruimtelijk
gearrangeerd en ook temporaal in relatie tot elkaar
geplaatst, zowel binnen de verdieping van de expo als
in het geheel. En net zoals Spooner zich mee weeft in
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“ Doorheen de verdiepingen wordt
het lichaam steeds meer aanwezig:
eerst gefilmd, dan afwisselend
aanwezig en afwezig, vervolgens
zoekend naar aanwezigheid, en
dan de belofte van een samenbrengen van lichamen.
”

het web van de postfordistische kapitalisering van
de scheiding tussen lichaam en geest, ben je als
toeschouwer eveneens deel van dat ecosysteem.
Ondanks de afstandelijkheid en economische performativiteit waar de meeste werken over gaan, is het geheel
levendig, en een gelaagde bron voor contemplatie.

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

1

2

3

Cally Spooner, DRAG DRAG SOLO
(2016), videostill
Cally Spooner, Early Research:
method # 1 (re-edited) (2016)
© Aurelien Mole
Cally Spooner, And You Were
Wonderful, On Stage (2013–2015)
© Stuart Whipps
Cally Spooner, DRAG DRAG SOLO
(2016) © Mathilda Olmi & Centre
d’Art Contemporain Genève
Cally Spooner, And You Were
Wonderful, On Stage (2013–2015)
© Stuart Whipps
Cally Spooner in conversation with Cecilia
Alemani, Catalogue Biennale de l’Image
en Mouvement, p. 267.
DRAG DRAG SOLO. Cally Spooner in
conversation with Ginevra Bria, http://
moussemagazine.it/cally-spooner-2018/.
Ibid.
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Ondood of levend?

juni 2018

Verkenningen in operaland

(A)

Het voorbije theaterseizoen besteedde
Etcetera behoorlijk wat aandacht aan
opera. Lange tijd was de – budgettair
gezien – belangrijkste podiumkunstvorm een hardnekkige blinde vlek op
deze redactie. Wat waren de esthetische
obstakels, vooroordelen en (onuitgesproken) punten van kritiek? Als een
22

soort Englishman in New York ging
Etcetera-redacteur Sébastien Hendrickx
op verkenning uit. Onderweg bleek de
opera geregeld een intrigerende spiegel
op te houden voor de andere podiumkunsten in Vlaanderen.
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Door

Sébastien Hendrickx

‘Ik zal u dan maar onmiddellijk choqueren.’ Met een
brede glimlach houdt Peter de Caluwe een doosje
croccante voor zich uit, een Italiaanse zoetigheid
gemaakt van amandelen en karamel die hij onlangs
uit Sicilië meebracht. ‘Proef maar.’ De intendant van de
Brusselse Muntschouwburg adresseert zo de welbekende publieke scepsis over opera. Het zou een elitaire
kunstvorm zijn, een luxeproduct voor witte, kapitaalkrachtige fijnproevers of – erger nog – snobs.
De buitenstaander die zich voor de start van een opvoering wat onwennig in het rode pluche van De Munt of
Opera Vlaanderen neervlijt, kan de ogen in ieder geval
maar moeilijk losmaken van het merkwaardige sociologische schouwspel dat zich in het auditorium ontvouwt.
Hoewel de viplounges van eerste-klasse-voetbalploegen
naar verluidt snel aan populariteit winnen, blijft een
operabezoek toch een belangrijk statussymbool voor
leden van de hoge burgerij, een teken dat zij over het
nodige economische en culturele kapitaal beschikken.
Marginaal elitarisme
De Caluwe probeert de dominante publieke perceptie
bij te sturen wanneer hij op de persconferentie van het
community-project Orfeo & Majnun met veel stelligheid beweert dat opera ‘géén elitair instituut’ is – een
uitspraak die hij enkele weken later tijdens ons gesprek
in een weinig glamoureus vergaderzaaltje in De Munt
nuanceert: ‘Het gaat me wél om de elite van de geest, de
nobility of the spirit, niet om die van het geld. De operatraditie maakt deel uit van de Europese culturele sokkel.’
Ook met die vorm van elitarisme pak je vandaag niet zo
gemakkelijk meer uit. Een reeks uiteenlopende maatschappelijke factoren, waaronder politiek populisme,
massamediale vervlakking, culturele horizontalisering en
een sterk gegroeide stedelijke diversiteit, zet het oude
humanistische bildungsideaal onder druk. In het rondetafelgesprek over opera dat Etcetera in september 2017
publiceerde, verwoordde Luc Joosten, de huisdramaturg
van Opera Vlaanderen, het zo: ‘Je zit met het onderwerp
“cultuur” al in de marge van de media, en met opera in
de marge van de cultuur.’ 1
Dat paradoxale samengaan van cultureel elitarisme
en marginaliteit vormt de achtergrond voor allerlei
drempelverlagende initiatieven, die deels op vraag van
de subsidiërende overheden worden opgezet. Naast
participatieve projecten als Orfeo & Majnun integreren
operahuizen forse educatieve werkingen, organiseren
ze publieke rondleidingen in hun gebouwen, trachten
ze de prijsbarrières zoveel mogelijk te verkleinen, zetten
ze mee hun schouders onder festivals als Opera21, het
Nederlandse Opera Forward Festival en Operadagen
Rotterdam, produceren ze expliciet actualiserende
opvoeringen van het ijzeren repertoire, en nodigen ze
artistieke medewerkers uit wier namen ook buiten de
operabubbel weerklinken – genre Marina Abramović,
Stefan Hertmans of Nick Cave.
De promomail die Opera Vlaanderen onlangs
rondstuurde met de bevreemdend enthousiaste titel
‘Ontdek ons seizoen 2018-2019: Vergankelijkheid!’ is een
treffend voorbeeld van de populariserend-thematische
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“ De emotionele impact van
honderdvijftig performers en een
monumentaal decor valt toch niet
te onderschatten? ”

communicatiestrategieën waar ook operahuizen zich
van bedienen. In Nederland stunt de Nationale Opera &
Ballet begin volgend seizoen met een Die Zauberflöte die
alleen toegankelijk zal zijn voor ‘jongeren onder de 35’.
Enzovoort. Maar met de bezettingsgraden van operahuizen
is doorgaans niets mis, integendeel. De urgentie heeft
natuurlijk alles met de specifieke publiekssamenstelling in
de zalen te maken. De geringe diversiteit op het vlak van
leeftijd, klasse en etniciteit dreigt de maatschappelijke legitimiteit van het dure operabedrijf te ondergraven.
De betrekkelijk grote schaal
Dat opera een behoorlijk dure zaak is, zal niemand
verbazen. Even kruideniertje spelen, ter informatie:
in 2014 moest De Munt 1,5 miljoen euro besparen.
Sindsdien ontvangt de federale instelling jaarlijks nog
steeds een slordige 33,2 miljoen – er werken dan ook een
kleine 400 fte's. In datzelfde jaar fusioneerde de Vlaamse
Opera met het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Bij Opera
Ballet Vlaanderen staat de teller nu op 24,5 miljoen en een
370-tal fte’s. Daarbovenop komen nog ticketinkomsten,
sponsorbedragen, private schenkingen en een occasionele Europese subsidie. Dergelijke cijfers doen een
buitenstaander duizelen. Ze zijn een veelvoud van wat
binnen de werelden van (muziek)theater, dans, performance en al zeker het circus gangbaar is, waar precariteit
en kleinschaligheid de regel vormen.
Een en ander dient te worden gerelativeerd, benadrukt Peter De Caluwe, als je de cijfers binnen het kader
van het internationale operalandschap bekijkt: ‘Artistiek
mogen we dan wel in de Champions League meespelen,
zowel qua subsidie als qua zaalomvang zijn we veruit
de kleinste van de grote opera-instellingen.’ Veel
heeft te maken met het feit dat De Munt – noch Opera
Vlaanderen – een klassiek repertoirehuis is, waarin wekelijks verschillende voorstellingen op het programma
staan, met alle technische, logistieke en financiële hoofdbrekens van dien. ‘Voor zulke huizen is in België geen
publiek’, weet De Caluwe.
De grootschaligheid van het operabedrijf vloeit uiteraard
voort uit de specifieke wetmatigheden van de artistieke
discipline. Bij het schrijven van hun partituur voorzagen
de componisten nu eenmaal x-aantal zangers-spelers,
koorleden en orkestmuzikanten. Het is niet ongewoon
dat het totale aantal performers op het podium en in
de orkestbak, figuranten inbegrepen, oploopt tot een
150-tal. Daar wijk je niet zomaar van af.
Wacht eens even. Hoe gehoorzaam hoeven die
disciplinaire voorschriften worden nagevolgd? De
programmering van de eerder genoemde operafestivals
in Vlaanderen en Nederland bewijst toch dat een kleinere
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“ Voor het bijwonen van Olivier
Py’s enscenering van Wagners
Lohengrin in De Munt overheerst
een licht wantrouwen ten aanzien
van de veronderstelde overtuigingskracht van monumentaliteit.
”

opera – zowel wat nieuwe creaties als heropvoeringen
van bestaand repertoire betreft – mogelijk is? Menuet
bijvoorbeeld, de ontroerende opera van muziektheatergezelschap LOD naar de gelijknamige roman van Louis
Paul Boon, deed het met vier zangers-acteurs, acht muzikanten en een dirigent. Niet alleen de tekst, de muziek
en het spel, maar ook de scenografie van deze productie,
die in 2017 in première ging op Opera21 en onlangs
werd hernomen in Théâtre National, maakte indruk, niet
door haar omvang maar door haar ruimtelijke complexiteit en het subtiele samenspel tussen lichtontwerp, de
bewegingen van de spelers ten opzichte van elkaar en de
live gefilmde close-ups.
Er zijn onmiskenbaar nadelen verbonden aan de grootschaligheid van de opera, die radicaal andere productieprocessen impliceert dan degene die in de rest van
het Vlaamse podiumkunstveld ondertussen doorgaan
voor normaal. Onvermijdelijk worden operaproducties
getekend door een doorgedreven planmatigheid en riskmanagement, die standaardisering in de hand kunnen
werken en de mogelijkheden voor artistiek experiment
inperken. De grootte van het team en de strakke verticale
arbeidsdeling staan dan weer een ‘slordig’, gedeeld
dramaturgisch gesprek met geëmancipeerde uitvoerders
in de weg. Ook de top van de piramide, waar de componist, regisseur, scenograaf en de andere ‘auteurs’ zich
bevinden, is niet altijd vrij van het soort hiërarchische
werkverhoudingen dat experiment en artistieke samenhang kan bemoeilijken.
De vraag is echter: als je de grootschaligheid schrapt,
ontdoe je de discipline dan niet van een van haar
essentiële karaktertrekken? De emotionele impact
van honderdvijftig performers en een monumentaal
decor valt toch niet te onderschatten? Argumenten
pro of contra kunnen zich enkel aandienen aan de
hand van concrete kijkervaringen. Van de zeven ‘grote’
opera’s die deze buitenstaander onlangs heeft gezien,
openbaart vooral één de esthetische mogelijkheden
van de grote schaal. Voor het bijwonen van Olivier
Py’s enscenering van Wagners Lohengrin in De Munt
overheerst een licht wantrouwen ten aanzien van de
veronderstelde overtuigingskracht van monumentaliteit. Dient het grote formaat en de overdaad niet vaak
om rijkdom te etaleren, zonder al te veel toegevoegde
artistieke waarde? Zo blinkt de scenografie van Marina
Abramović voor de Opera Vlaanderen-productie Pelléas
et Mélisande uit in kitscherige overtolligheden – hetzelfde
kun je zeggen van de choreografische interventies van
Sidi Larbi Cherkaoui.
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De decors van Il prigioniero & Das Gehege, een
double bill van De Munt, boezemen op hun beurt vijf
minuten lang ontzag in vanwege hun uniforme massiviteit, om daarna alle spankracht te verliezen, hoe dreigend men ze ook probeert uit te lichten. En heeft een
koor werkelijk vijftig zangers nodig en een orkest twintig
violisten? Wat ‘doet’ dat aantal? Volgens Peter De Caluwe
brengt het ‘de massiviteit en densiteit van het geluid’
voort. ‘Het zorgt ervoor dat alles samensmelt tot een
homogene en desondanks gelaagde klank.’
De ongeoefende oren van deze operaleek kunnen
zoiets (nog) niet horen. Wat Lohengrin in zijn ogen
onderscheidt, heeft in eerste instantie te maken met
Wagners compositie. Het is niet de homogeniteit maar
juist de sonore heterogeniteit ervan die aanspreekt. De
clash tussen individuele personages en de massa, die
in veel opera’s terugkeert, soms op een wat schematische manier, wordt hier compositorisch ‘verzacht’ door
simultane, met elkaar verweven sololijnen en divergerende groepsgezangen. Hoewel het koor met zijn dertig
mannen- en dertig vrouwenstemmen nóg omvangrijker
is dan gewoonlijk, heeft dat aantal in deze context meer
‘zin’. De grote schaal intrigeert vooral wanneer ze een
complex multiversum oproept, eerder dan een overdonderend massief universum.
Die esthetische opvatting wordt ook weerspiegeld in Pierre-André Weitz’ scenografie, die voorbij
de eerste indruk van grootse, grijze uniformiteit een
weelde aan details en referenties laat zien aan het
Duitse neoclassicisme, de romantische fascinatie
voor de middeleeuwen, het (neo-)expressionisme,
de Berlijnse uitgaanscultuur van de jaren 90, enz. De
voortdurende draaibeweging van het hele gevaarte,
waarbij decorstukken onmerkbaar in en uit worden
geschoven – een technisch huzarenstukje voor de machinisten van dienst! – genereert een eindeloze stroom
nieuwe ruimten en kijkperspectieven. Monumentaliteit
wordt in Weitz’ handen een Denkmal, het Duitse woord
voor ‘monument’ dat je vrij zou kunnen terugvertalen
naar het Nederlands als een ‘mal voor het denken’.
In plaats van de geest en de zinnen emotioneel te
overmeesteren, zet het ze in beweging. De minimale
scenografieën die het overgrote deel van de rest van
het podiumlandschap bevolken, verbleken een beetje
bij Weitz’ peperdure maar zeer waardevolle ontwerp.
Historische diepte
Tijdens een gesprek in het Brusselse art-nouveaucafé Le
Cirio stelt socioloog Rudi Laermans (die de laatste jaren
een bijzondere interesse ontwikkelde voor de opera) vast
dat opera-opvoeringen de doorwinterde theaterganger
confronteren met een ‘terugkeer van het verdrongene’,
verwijzend naar het psychoanalytische begrip le retour
du refoulé. Die terugkeer manifesteert zich op verschillende niveaus. Naast meer traditiegetrouwe vormen
van virtuositeit, noemt Laermans ook het belang van
repertoire. Binnen de operaprogrammering vormen
nieuwe creaties een minderheid tegenover heropvoeringen van repertoirestukken; in het Vlaamse theater is
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“ Binnen de operaprogrammering
vormen nieuwe creaties een minderheid tegenover heropvoeringen van
repertoirestukken; in het Vlaamse
theater is het eerder andersom.
”

het eerder andersom. Echt zonde dat het daar vaak de
reactionaire stemmen zijn die de verdediging van het
repertoire op zich nemen, want in het rode pluche van de
operaschouwburg merk je wat het kan teweegbrengen
als een artistiek team het op een waardevolle manier
naar zijn hand zet: een dialoog tussen verleden(s) en
heden(s), een besef van ‘historische diepte’.
Die laatste term komt uit een artikel van kunstcriticus
en docent Johan Thielemans, die in Etcetera een vergelijkende analyse maakte van twee opvoeringen van
Mozarts Lucio Silla in De Munt, die van Patrice Chéreau
uit 1985 en die van Tobias Kratzer uit 2017. 2 In het debat
rond de omgang met (opera)repertoire zet Thielemans
zich scherp af tegen de ostentatieve actualisering à la
Kratzer, net omwille van het feit dat ze die historische
diepte tenietdoet. Chéreau plaatst hij in de traditie van
de historische dramaturgie, die door Bertolt Brecht op
een exemplarische manier getheoretiseerd en gepraktiseerd werd: ‘Voor de marxist Brecht was de mens geen
essentie, maar het historische resultaat van zijn omgeving. Andere tijden, andere sociale en politieke verhoudingen leverden andere burgers op. Als Brecht zich over
repertoire boog, wilde hij laten zien dat wie op de bühne
stond niet ‘onze tijdgenoot’ was. De toeschouwer moest
afwegen hoe ver de man of de vrouw uit het verleden
van hem afstond. […] Zo eiste een repertoire-opvoering
van Brecht een grondige studie van de geschiedenis,
de politiek, de sociologie.’ 3
Zo’n ver teruggrijpende, doorwrochte historische dramaturgie is samen met het repertoire zelf een minoritair
verschijnsel geworden in het Vlaamse theater. Ze mag
niet worden verward met een musealiserende aanpak
die de illusie van geschiedkundige getrouwheid najaagt,
maar laat juist betekenisvolle ingrepen toe. In zijn
artikel zet Thielemans bijvoorbeeld de redenen uiteen
waarom Chéreau er in 1985 voor koos om Lucio Silla in
Mozarts 18de eeuw te situeren in plaats van de originele
setting van het Romeinse Rijk. Het operarepertoire biedt
trouwens een enorm potentieel voor een historische
dramaturgie vanwege zijn karakteristieke drieledige
temporaliteit. In een opvoering kunnen drie tijden namelijk simultaan aanwezig zijn en een diachroon ‘gesprek’
met elkaar voeren: de tijd van de enscenering, die van
de compositie en die van het verhaal.
Van de zeven geziene ‘grote’ opera’s is het opnieuw
Lohengrin die dat potentieel het sterkst benut. De
twee korte verismo-opera’s die De Munt enkele weken
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daarvoor presenteerde, Cavalleria rusticana en Pagliacci,
verdienen hier overigens een wat oneervolle vermelding:
welk licht de clichématige beelden van het 19de-eeuwse
Italiaanse dorpsleven met de bijpassende vurige liefdesen wraakgevoelens precies op onze tijd werpen, blijft
volstrekt onduidelijk.
Voor de start van Lohengrin klimt de Franse regisseur Olivier Py zelf het podium op om de inzet van
zijn enscenering te verklaren. Hij noemt vier redenen
waarom Wagners oeuvre en dit werk in het bijzonder
worden beschouwd als voorbodes van het nationaalsocialisme. Zou het echter mogelijk zijn om Lohengrin
niet als een nationalistische opera op te voeren maar
als een opera over het nationalisme? Als een affirmatief antwoord op die zelf opgeworpen vraag laat de
productie verschillende tijden samen trillen – nog wat
meer dan drie, zo blijkt uit de eerder genoemde referenties – en stemt zij tot nadenken over ons heden met zijn
eigen teruggekeerde nationalismen.
Een anagram van Europa (bijna toch)
De opera bouwde in zijn vierhonderdjarige bestaan
een ijzeren canon op van een vijftigtal titels die in
hedendaagse operahuizen wereldwijd voortdurend
terugkeren. (Opera Vlaanderen en al zeker De Munt
staan er naar verluidt om bekend om geregeld van dat
klassieke corpus te durven afwijken.) Volgens Peter De
Caluwe omvat het repertoire ‘de grote verhalen die
onze Europese cultuur vormgeven’. In nog iets sterkere
bewoordingen voegt hij eraan toe dat ‘opera de meest
Europese kunstvorm is die er bestaat’. Maar hoe relevant zijn de spiegels die het operarepertoire het Europa
van anno 2018 voorhoudt? Om nog maar te zwijgen
van de rest van de wereld. Al bij al lijkt het toch een erg
selectieve verzameling verhalen waarin het perspectief
van de witte, westerse, cisgender man overgerepresenteerd is, en het koloniale project dat de Europese
cultuur onderstut onbekritiseerd blijft. Een aantal van
de ‘archetypische’ personages en plotlijnen zijn niet vrij
van oriëntalisme, exotisme, racisme en misogynie. Voor
heel wat (potentiële, toekomstige) toeschouwers in het
Europa van vandaag kunnen argeloze heropvoeringen
van pakweg Mozarts Die Entführung aus dem Serail
of zijn Don Giovanni, om twee van de meest gespeelde
stukken uit de canon te noemen, wereldvreemd of
zelfs kwetsend overkomen. Ook opera lijkt dus dringend
toe aan debatten rond dekolonisering en seksisme
zoals die nu zo hevig woeden in de rest van het
Vlaamse podiumlandschap.
Betekent dit dat het ijzeren operarepertoire dan maar bij
het schroot moet? Neen. (Of dat vindt toch deze buitenstaander in de opera, zelf een witte, westerse, cisgender
man.) De vraag is eerder: hoe zorg je ervoor dat een
enscenering de voorbijgestreefde mens- en wereldbeelden die in sommige stukken aanwezig zijn niet onbewust terug opvoert als ideologische zombies gehuld in
een aura van tijdloosheid en universaliteit? Historiseren
kan een deel van het antwoord zijn. En deconstrueren,
problematiseren, becommentariëren, omkeren, transformeren waar nodig. Zo tackelde de Libanees-Canadese
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“ In een opera kunnen drie tijden
simultaan aanwezig zijn en een
diachroon ‘gesprek’ met elkaar
voeren: de tijd van de enscenering,
die van de compositie en die van
het verhaal.
”

schrijver en regisseur Wajdi Mouawad onlangs het
‘casual racism’ van Mozarts Entführung door het libretto
grondig te herschrijven, een keuze waar het publiek van
de Canadian Opera Company verdeeld op reageerde.4
Een waardevolle historische dramaturgie impliceert de
mogelijkheid van dergelijke kritische ingrepen.
Naast de vraag naar de omgang met het bestaande
repertoire dringt zich nog een tweede, moeilijkere vraag
op. Kan de opera zich openstellen voor andere historische en culturele referentiekaders, voor andere muzikale
tradities? En indien niet, dreigt ze dan niet te verworden
tot een ondode culturele praktijk in het Europa van
morgen? Hoe vandaag bouwen aan het toekomstige
operarepertoire? Het eerder genoemde community-project Orfeo & Majnun, dat eind juni in première gaat in en
rond De Munt, zou wat dat betreft een interessante case
kunnen vormen. De muziek wordt gecomponeerd door
een artistiek driemanschap, wat op zich al een avontuurlijke constellatie is. Dick van der Harst, Moneim Adwan
en Howard Moody zullen oosterse en westerse muziektradities met elkaar verbinden, en de tekst, die de mythe
van Orpheus & Eurydice vervlecht met het Perzische
liefdesverhaal van Layla & Majnun, zal in het Engels
en het Arabisch worden gezongen. Wat kan zo’n naar
operamaatstaven betrekkelijk klein intercultureel
experiment echter teweegbrengen op de langere
termijn? Hoe waardevol het eindresultaat ook mag
ogen en klinken, er een breekijzer in zien voor duurzame,
structurele veranderingen lijkt een onrealistisch hooggespannen verwachting.
Wat zijn dan andere pistes daartoe? In een statement
rond diversiteit in de opera, gepubliceerd in september
vorig jaar op de website van dit blad, benadrukt operadramaturg en -maker Krystian Lada dat een meer divers
operalandschap verder moet gaan ‘dan af en toe eens
een zijprojectje lanceren’. ‘Een divers en inclusief wereldbeeld moet het kloppend hart zijn van gesubsidieerde
operastructuren.’ 5 Hoe realiseer je dat ideaal concreet?
Iets doen aan de alomtegenwoordigheid van de – daar
komt ie weer – witte, westerse, cisgender man op de
posities vanwaaruit de artistieke lijnen worden uitgezet
(de intendanten, componisten, regisseurs, dramaturgen,
scenografen en dirigenten) lijkt alvast een goed begin.
Op dat vlak heeft opera zo mogelijk nog meer werk
voor de boeg dan de overige podiumkunsten. Voor de
enscenering van Prokofjevs De Speler, die vanaf midden
juni te zien is bij Opera Vlaanderen, staat een vrouw aan
het roer, de Duitse regisseuse Karin Henkel – het blijft een
zeldzaamheid in operaland.
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“ Ook opera lijkt dringend toe
aan debatten rond dekolonisering
en seksisme zoals die nu zo
hevig woeden in de rest van
het Vlaamse podiumlandschap.
”

Het huwelijk tussen muziek en theater
Wat maakt opera tot opera? In een artikel voor
Theatermaker over actuele artistieke toe-eigeningen
van de discipline, formuleert de schrijfster en critica
Persis Bekkering de volgende definitie: een opera is ‘een
doorgecomponeerde voorstelling, waarin de muziek
het dramaturgisch kloppend hart is. Een combinatie van
zang, muziek én regie; zonder regie is het een oratorium
of gewoon een concert, en zonder doorgecomponeerde
muziek kan het ook net zo goed muziektheater of musical
zijn.’ 6 Op de buitenstaander komt het samengaan van
dramatisch theater en doorgecomponeerde muziek
aanvankelijk nogal artificieel over. Richard Wagner, die
zijn eigen opera’s regisseerde, verbande zijn orkest naar
een wat eufemistisch getitelde ‘mystieke afgrond’ (aka
de orkestbak), waardoor het publiek de muzikanten wel
kon horen maar ze niet hoefde te zien. Zo kon het de blik
helemaal focussen op het dramatische verloop op scène.
Veel operaregisseurs worstelen met de schizofrene
performativiteit van hun zangers-acteurs. De grote
fysieke inspanning die het zingen kost heeft zo’n verregaande impact op hun mimiek en gestiek dat hun spel
er al eens onder kan lijden. Bovendien huizen de best
getrainde stemmen met het allergrootste bereik niet
altijd in de lichamen van de meest fijnzinnige acteurs.
Van de geziene ‘grote’ opera’s spant de opvoering van
Donizetti’s Le Duc d’Albe, een herneming van een Opera
Vlaanderen-productie uit 2012, wat dat betreft de kroon.
Enkele spelers zetten de emotionele overdaad van het
oorspronkelijke stuk nog verder aan met allerlei karikaturale poses en gelaatsuitdrukkingen. Tijdens een scène
die een veldslag moet evoceren, vallen de koorleden
bijzonder potsierlijk neer, zogezegd stuk voor stuk geveld
door fatale schoten.
Het lukt maar moeilijk om door of over dat spel heen
te kijken. Een deel van het probleem schuilt volgens
Rudi Laermans in het gebrek aan regisseurs die iets
interessants weten aan te vangen met de performatieve
beperkingen. ‘Dikwijls doen ze niet veel meer dan een
trajectoire en een reeks gebaren vastleggen.’ Degenen
die de zangers werkelijk kunnen omtoveren tot zingende
spelers, zijn niet zelden theaterregisseurs zoals Patrice
Chéreau, Romeo Castellucci of Krzysztof Warlikowski.
Veelbetekenend is dat de invloedrijke Vlaamse opera-intendant Gerard Mortier (1943-2014) naar eigen zeggen
‘bijna nooit met zogenaamde operaregisseurs’ werkte.7
Naarmate de verkenningen vorderen, schrijdt ook het
inzicht langzaam voort en verschuift de kijkervaring.
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Zo valt de expliciete, buitensporige emotionaliteit van
het operadrama beter te plaatsen na Laermans’ raad
om alle mogelijke resterende verwachtingen rond
psychologisch realisme in de opera te laten varen. Veel
operapersonages moeten we volgens hem beschouwen
als voor-moderne figuren, onpersoonlijke, mythische
krachtvelden eerder dan geloofwaardige individuen met
herkenbare gevoelens. Nog een ander struikelblok – het
trage narratieve verloop van de opera – verdwijnt grotendeels. De eindeloze tekstherhalingen tijdens de aria’s, die
de plot onderbreken en zo de vaart uit het verhaal halen,
worden aannemelijker nadat Peter De Caluwe wijst
op de waarde van zo’n moment van stilstaan bij een
gebeurtenis. Wagners Lohengrin leert vervolgens dat
het niet is omdat de tekst nauwelijks evolueert, er verder
helemaal niets verandert. De muziek doet dat wel, en je
blijft er best aandachtig bij als je de gevoelsschakeringen
die ze aanbrengt wilt kunnen volgen.
Multimediale discipline en
multidisciplinair medium
In het Etcetera-rondetafelgesprek wees Luc Joosten
erop dat ‘er wereldwijd rond de zeshonderd levende
componisten zijn die de afgelopen vijf jaar een werk
opgevoerd hebben gekregen’. 8 Het vormde het beste
bewijs dat opera vandaag zelf ook meer dan springlevend is. Buiten de reguliere seizoensprogramma’s van
de operahuizen lijkt de interesse bovendien te groeien.
Persis Bekkering noemt een schare actuele kunstenaars
zoals Grace Schwindt, Rana Hamadeh of Anne Imhof,
die het begrip opera expliciet claimen en er een radicaal
andere invulling aan geven. De operafestivals in de
Lage Landen bieden dan weer ruimte voor verrassende
samenwerkingen en artistiek experiment. Met zo’n
vruchtbare humus lijkt de toekomst van de opera verzekerd. Toch gaapt een aanzienlijke kloof tussen de kleine
en de grote schaal, die de verbreding en vernieuwing
van het begrip van wat opera allemaal kan zijn en nog
kan worden, in de weg staat. De Caluwe geeft toe: veel
van de kunstenaars die hun werk op de operafestivals
presenteren ‘stromen zo goed als niet door. Ze blijven
binnen dat circuit.’
In een kunstenveld waar de interdisciplinaire kruisbestuiving welig tiert en dat sommigen wat voorbarig als
‘postdisciplinair’ zouden omschrijven, blijft de ‘grote’
opera – degene die binnen de muren van huizen als De
Munt en Opera Vlaanderen wordt gemaakt – een relatief
gesloten discipline, wat des te opmerkelijker is als je
het multimediale karakter ervan in rekening neemt.
Opera is toch een gesamtkunstwerk, een kruispunt van
muziek, theater, literatuur en beeldende kunst? Soms
komt er zelfs nog dans en film aan te pas. Wanneer
kunstenaars van buiten het operabedrijf worden aangetrokken als artistiek medewerkers – denk maar aan
Marina Abramović als scenografe of Michael Haneke als
operaregisseur – dan lijken de eventuele vernieuwingen
die dat met zich meebrengt grotendeels binnen de
krijtlijnen van de al vierhonderd jaar lang evoluerende
discipline te blijven, met haar ijzeren repertoire, haar
institutionele architectuur, haar specifieke werkvormen,
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“ Wat zou er allemaal niet
mogelijk zijn mochten operahuizen
de deuren wat meer kunnen
openen voor een radicalere
interdisciplinaire kruisbestuiving
op grote schaal?
”

rolverdelingen, technologie en metiers, haar codes en
conventies op en naast de scène. In de opera overvleugelt de traditie de vernieuwing.
Op veel vlakken is daar niets mis mee. Ontwortelde
innovatiedrang kan al even problematisch zijn als
krampachtig artistiek conservatisme. Alleen kun je de
vraag stellen wat er allemaal niet mogelijk zou zijn
mocht de balans wat kunnen verschuiven, mochten
de kapitaalkrachtige operahuizen de deuren wat meer
kunnen openen voor radicalere interdisciplinaire kruisbestuivingen op grote schaal, voor andere manieren van
(samen)werken, een breder spectrum van thema’s en
vraagstukken, culturele en historische referentiekaders,
muzikale tradities, enzovoort. Het blijft een aantrekkelijke gedachte, degene die de artistiek leider van
Muziektheater Transparant en Operadagen Rotterdam,
Guy Coolen, in een statement op de website van dit blad
formuleerde: ‘misschien verandert de term ‘operahuis’
wel in ‘muziektheaterhuis’, waar opera en meer experimentele vormen van muziektheater broederlijk naast
elkaar kunnen staan. Dat is de gedroomde toekomst.’ 9
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Jouw programma of première in het enige podiumkunstenmagazine van Vlaanderen?
Check hier onze gunstige on- en offline tarieven: http://e-tcetera.be/adverteren/
Speciale prijzen voor onze ambassadeurs en participanten!

Tekst als choreografie.
De beweging van het
denken en het schrijven
Wat hebben dans en tekst met elkaar gemeen? Weinig,
zou je intuïtief zeggen. Taal benoemt wat het lichaam
niet gezegd krijgt, terwijl het lichaam een ervaring of
fysieke kennis kan oproepen die de taal nooit helemaal
kan bevatten. Toch, of misschien net daarom, hebben
tekst en dans in de loop van de geschiedenis altijd al
om elkaar heen gecirkeld.
Terwijl de danser in het klassieke ballet nog
beschouwd werd als een stilzwijgende uitvoerder,
emancipeerde hij zich aan het begin van de twintigste
eeuw tot een auteur met spreekrecht. Dat gebeurde
af en toe op scène, maar voornamelijk erbuiten. Zo
schreven choreografen Mary Wigman en Isadora
Duncan uitgebreid over hun visie op dans. Trisha Brown
zette tekst in de jaren 1960 dan weer in als tool bij haar
choreografische experimenten, en in het Tanztheater
van Pina Bausch werden sprekende dansers de norm.
Toen kwam Jérôme Bel, die onder invloed van het poststructuralisme het dansende lichaam inruilde voor een
tekstueel, discursief lichaam. Il n’y a pas de hors-texte.
In deze postdisciplinaire tijden lijkt de relatie tussen
dans en tekst inniger dan ooit. Tekst wordt niet alleen vaak
als een raamwerk gebruikt voor choreografieën (denk
recent aan Rosas’ Golden Hours, EVOL van Claire Croizé
of het werk van de Noorse Janne-Camilla Lyster), de inzet
ervan past ook in een veel bredere en langere omwenteling, waarbij hedendaagse choreografen zich op een
hybride manier bedienen van velerlei media (beweging,
beeld, video, geluid, nieuwe technologie en dus ook taal).
Daarbinnen nemen steeds meer choreografen
ook zelf de pen ter hand. Kunstenaars zoals Mette
Edvardsen, Louis Vanhaverbeke, Begüm Erciyas en
Bryana Fritz ontwikkelen een choreografische schrijfpraktijk, die we kunnen begrijpen als een vorm van
expanded choreography (een begrip gemunt door
performancefilosoof en choreograaf Mårten Spangberg
om aan te geven dat choreografie zich niet alleen hoeft
uit te drukken in beweging, maar ook in bijvoorbeeld
literatuur, scores of stadsplanning). Hun werk uit zich als
performatieve, visuele of muzikale poëzie, met een grote
choreografische gevoeligheid.
Het is niet toevallig dat poëzie en choreografie veel
raakvlakken hebben. Beide houden zich bezig met de
organisatie van woorden, dan wel lichamen (of objecten)
in tijd en ruimte. Dat die ruimte en tijd zowel concreet als
imaginair kunnen zijn, tonen de volgende twee bijdragen
van Mette Edvardsen en Bryana Fritz, die speciaal op
vraag van Etcetera werden geschreven. Etcetera stelde
de choreografen en schrijfsters een eenvoudige vraag:
hoe kan een tekst choreografisch zijn? Beiden formuleerden een uniek en complex antwoord, dat een aantal
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aspecten over die choreografische benadering blootlegt.
Zo zijn beweging en ritme de stuwende kracht in
Edvardsens tekst. Niet alleen articuleert haar bijdrage
de beweging van het denken, als een ‘continuous
line of thought’ die nooit eindigt en aan het einde van
de pagina ‘trails off into the distance’. Die beweging
stuurt ook de leesdynamiek. Edvardsen speelt met
de spanning tussen de meticuleuze, ‘choreografische’
compositie van woorden, die in hun specifieke cadans
het lezen organiseren en bijna fysiek voortstuwen, en
de betekenis van de woorden die door de afwezigheid
van interpunctie steeds weer verschuift. Het choreografisch kader is strak en bepaald, maar daarbinnen
danst de tekst. Ook opvallend is hoe de tekst speelt met
temporaliteit door verschillende tijdslagen te evoceren
(het hier en nu, maar ook toekomst en verleden) en zich
bijzonder bewust blijkt van zijn eigen vergankelijkheid.
Zou dat eigen zijn aan choreografische teksten?
Fritz, die graag gebruikmaakt van het vocabularium
en de procedés van nieuwe media, focust dan weer sterk
op de verruimtelijking van tekst, waarbij ze het computerscherm als een scène voorstelt. Het apparaat bepaalt
hoe het lichaam van de tekst vorm krijgt. Fritz experimenteert met een multiperspectivistische manier van
lezen, die niet-lineair maar fragmentarisch is, en speelt
met de spanning tussen het zichtbare en het onzichtbare,
het concrete en het virtuele. Door de lezer te vragen
zich een aantal sneltoetsen in te beelden en in en uit te
zoomen, verandert de tekst tijdens het lezen van vorm.
Beide teksten thematiseren ook de beweging van
het schrijven zelf: de zwaartekracht van het potlood die
de schrijvende hand naar beneden trekt bij Edvardsen,
de handen die typen op het toetsenbord, ‘scripting
their movements as they go’, constant onderhandelend
tussen ‘touch and sight, moving and observing’ in het
geval van Fritz. In die zin doen deze teksten in de etymologische zin van het woord aan choreografie denken: ze
schrijven beweging. Niet toevallig eindigt geen van de
bijdragen dan ook op een punt. De lijn blijft dansen.
(Charlotte De Somviele)
Bryana Fritz studeerde aan P.A.R.T.S. en danste in
voorstellingen van o.a. Rosas. Daarnaast maakt ze haar
eigen werk als performancekunstenares en schrijfster.
Eva Decaesstecker studeerde Kunstwetenschappen.
Ze schrijft onder meer voor rekto:verso en tekent graag.
Mette Edvardsen is choreograaf en performer. Ze is tevens
onderzoekster aan de Nationale Kunstacademie in Oslo.
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start with
the thought
that to start
with a thought
and allow the
pressure to think
of the thought
to dissolve
to let
the pressure
dissolve
this dissolving is
a solution
he writes
it is one
solution and
for now it
will do
it trails off
into the distance
and at the end
of the page
obsolescence
i read
what a beautiful
word
the gradual
process
of becoming
obsolete or
out-dated and
no longer
used
he says
things are
changing
too fast
to allow
for notions of
permanence
planned
obsolescence
i repeat
the words
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and i know
he is not
speaking
about how
the term
was first used
to explain
the sudden
loss
of the value of
skyscrapers
as the new
and the better
continue
to out-compete
the old
the calculated
average
architectural
lifespan
of buildings
to give a rough
estimate
for their impending
obsolescence
on the horizon
or in the air
as it were
which due
to their
ever-changing
functions and
tastes
it is believed
that
hotels will
become
obsolescent
faster than
banks
but i think
he meant
something else
words written

only
in lower case
letters
for aesthetic
reasons
he says
it is very beautiful
and
anti-hierarchical
it’s horizontal
thinking
one long
continuous
line or
a thought
that dissolves
into the distance
one word brings
the next
and it goes on
like this
holding on
to nothing
to no thing
no body
she brought
her dog in
it was lying
under the table
or under her
chair all day
she said
that writing
started with
the big bang
and so then
reading too
i cannot
imagine one
without
the other
i am
writing
no reading
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it is two
sides of the
same coin
and
somewhere
in between
i am
listening
for a
silence
perhaps
or for
something else
it brings me
closer to
a place
where i can
think feel listen
and change
for a moment
how things are
until
like it or not
there comes a
point where
the line
or the thought
ends
not because
it’s finished
it’s not
so i hold on
with fear
and trembling
like king kong
i couldn’t resist
the high rise
and fall
this is not
a place to meet
without losing
each other
i tremble
as if

there would be
a salvation
utopia is
not a dream
he says
it is what
we are
missing
in the world
and i hold on
to that
which is
missing
one lives
in hope
the other
in memory
more or less
possible
more or less
liveable
building up
a world
word by word
one
on top of
the other
in order to
keep us there
on hold
for a little
longer
how much
longer
i don’t know
until it
dissolves
into nothing
and that’s
a good place
to start from
nothing
i draw a line
which is

METTE EDVARDSEN

not a line
it’s more
like a thread
and then
replace thread
with pencil
and i follow
and work
my way
down
i feel the
gravitational
pull of
the pencil to
the paper
so to speak
in the legend
it’s a thread
in reality
something else
a thought
perhaps
or a pencil
and it goes on
like this
the gradual
process
of becoming
obsolete or
just simply
used up
like the pencil
for example
as the text
gets longer
the pencil gets
shorter
until there’s
hardly
anything left
to hold
or to write with
planned
obsolescence

can this be
what he meant
tools
and machines
or technology
descriptions
passages
imagine entire
pages
or paragraphs
paper
memory
he says
he wants to
start from
the idea that
everything exists
already
that it’s an act
of resistance
everything is
in connection to
everything else
and what we
cannot
understand is
what links us
together
standards
protocols
advice
proposals
plans
programs
paradigms
keys
qualities
behaviour
contracts
ideas
beliefs
convictions
understanding
distance

i pick up
the thread and
write
it down
on a piece
of paper
how much
longer
not much
just this
one thought
in mid-air
and
it trails off
into the distance
at the end
of the page

by mette edvardsen
with reference to
a poem by nick piombino
vinciane despret
a conversation
between
nora joung and
jean-michel wicker
and agnès b
speaking about
édouard glissant
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F2,

F2,

F2,

F2)

Ambient Fragments on Screening and Writing
To begin: with writing and rewriting, formatting and reformatting, in the process of rewriting this text
formatting and reformatting began to be of itself; written of itself. Sprawling thoughts sprawling as words,
and over-tight proximities bodify as fragments in the splay. As words in the over-tight clumping splay,
clumping into overworked bits of text, coming into overworked form, clumping into or may not be read
as coherent, continuous body. Folding out of coherent body and into the typing of hands, scripting their
movements as they go. And so, with a two-finger gesture, the laid out scene is cast upon the screen
(command+v)
*Screen / Scene: A furniture
folding screen baring the image of a mountain (El Capitan1,2,3 ) layouts a narrow
space between the side wall and the sunrise-facing window of the sqaurish room.
Sectioning off a portion of the room, by performing wall.
It’s semi two-dimensionality,
be it moveable and foldable, performs a zigzag indentation that incidentally
dispossesses square meters from their previous function. Lending their blankness to
the desire of **not-always-needing-to-appear-in-full.
Screen, as double-wall,
fashions the mountain garbed ***slackspace now integral and constitutive of this
subdivided place. Scenically thwarting all prior rectangular orientations as volumes
of invisibility jut seamlessly into the amended ‘room’.
El Capitan splays across
the panels as hinges metallically unify its image. Fixing folding desires within the
unfolded screen. A mountain vertigoing towards its foldedness, potentiating a
reveal. That is, to show the window its parallel wall, to let unhindered visibility
ripple through the room.
the screen gives hide
(visibility folds and flows strange)
**(command+h) <image> a figure steps into the freshly describable ‘behind’ and goes nude and flatness
between the walls. Showing the narrow space its back, its flat back, her pulsing hide. Feverish to multiply
its surfaces, she loosens the attached garments from the articulation of her form and drapes them over the
screen. To the room, a hidden figure is gently publishing its presence like uninhabited clothes. The once
contiguous but now detached. A shirt, pants, underwear, a bra timing their reveal with, but not necessarily of,
the logic of the body. Allowing the room to virtually feel the pace of their slow-tear off the hide. Her body is
understudied on the screen as her underfilled clothes. </image>
(click View, scroll to Zoom, click 200%, then OK) <image> the plaid of a button-up shirt is interrupted by
a foregrounding black lace bra, together they mostly interrupt the sky. </image>
(click File, hover Open Recent, click “writings”)
*Screening the writing of the writer is a process of splaying a text’s
emergence across two distinctive spatio-temporal planes: the motor plane
(the keyboard) and the visual plane (the screen). Installing an intimately
linked and rehearsed back and forth between touch and sight, moving and
observing. Making the act of writing the co-articulation of these two (and
likely more) modes of perception.
text gaining a body through the fonted and formatted blare,
eyes scam the echoes of hands depressing the screens glare…
***slackspace: a technical term from digital forensics that describes the leftover storage that exists
on a hard drive when a computer file does not need all the space that is has been allocated by the
operating system. It is the difference between its logical and physical size. This excess of space is due
to the fact that hard drives store data in clusters, so when a logical cluster is not completely filled with
physical data, there is a remainder leftover, unoccupied. Typically this extra space is not just empty but
contains the leftover (latent/ambient data) from the previous files allocated to that cluster.
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F2 (SCREEN BRIGHTNESS CONTROL) MORE BRIGHT; COMMAND+H (HIDE); COMMAND+A (SELECT ALL); COMMAND+X (CUT); COMMAND+V (PASTE)

(F2,

COMMAND+N (NEWWINDOW); COMMAND+I (ITALICS); COMMAND+B (BOLD); COMMAND+U (UNDERLINE); COMMAND+Z (UNDO); COMMAND+Y (REPEAT TYPING)

open new window
(command+a)
(press delete)
(command+v)
But soft! (press F2, F2, F2, F2, F2) What light through yonder window breaks?
It speaks, and yet says nothing.
Leonardo Dicaprio
Diagonal rays of sun jet through the unmasked window. Copy/pasting light through the shakespearean
garbed sentence. Airbrushing the first line of Marshal McLuhan’s The Medium is the Message. Crossing it
through and unfastening it from the mouth below the boyish blond locks. Folding the surface of this sentence
against itself. Fashioning its metallic hinges, collapsing its center open, letting the non-contiguous ends
almost touch. Opening it up only to show its resistance to being fully disclosed.
(open tab Layout, click Orientation, select Landscape)
<image> Glimmers of sun cast a theatrical light onto the screen, rendering its surface semi-opaque. El
Capitan indifferently traces itself upon the figure hidden to the sun and the room. She submits her continuity
to its contours. Letting it detangle and give new proximity to her previous form. Sectioning off the trunk in its
mountain rock, a hand in the green valley, and piece of head and chest in the sky. </image>
A page dresses itself as a screen so as to recall the screen dressing itself as a page. Text being
the site at which the structuring forces of one (the screen) can ripple through the format of the
other (the page). Opening up language to becoming image. Crafting its articulation with the
surface it surfaced on.
searching to surface, scamming the surface, scripting a surface.
fingers written as fingers lean in
eyes written as eyes, dazing over the edge,
and vertigo, towards the folded surface past the mountain ledge
autoformatting a blankness
and vertigo, towards the folded surface past the
hands writing as hands
and vertigo, towards the folded surface
following the suggestion of word upon word and vertigo,
letting in the incessant text edit speech:
** (command+n)
open applications
open text edit
(command+i)
[press esc, press the space bar] repeat
I love you so much fun and I was just a little bit of a new one is a great day to be a good day to be a good day
to be a good day to be a good day to be a good day to be a good day to be a good day to be a good day to be
a good day to be a good day to be a good day to be a good day to be a good day

BRYANA FRITZ

Notes:
1.
El Capitan is the standard desktop image for the mac OS X 10.11 El Capitan
operating system. (Preceded by Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion,
Snow Leopard, Tiger, Tiger, Panther, Cheetah, Kodiak; Succeeded by Sierra, High
Sierra)
2.
El Capitan is not El Capitan. It is tu-tok-a-nu’-la. A granite vertical rock
formation in the Yosemite National Park Ahwahnee Valley once inhabited by the
Ahwahnechee, a Miwok people now dispossessed from this land.
3.
December 8, 1850: A group of vigilantes led by Major John Savage of the
“Mariposa Battalion” used embers from the Ahwahnechee’s own campfires to
set their shelters ablaze, as the Ahwahnechee fled their burning shelters thirty
men dashed out of the surrounding bushes with rifles and fired at them. 23
killed, the number wounded is unknown. One month later, on January 13, 1851,
by order of California Governor John McDougall and through a special act of
the U.S. Congress, the Savage militia received federal and state support to
“punish the offending tribes” occupying the region. In 1906, the area became
the Yosemite National Park by order of President Theodore Roosevelt. Two other
incidents of eviction occurred in 1929 and 1969.
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De volwassenwording van theatercollectie BOG.
Dit is een voorpublicatie, geen apart
hoofdstuk maar een combinatie van
fragmenten uit een boekje over BOG.,
de Vlaams-Nederlandse collectie van
theatermakers die na vijf jaar de veren
van de ‘jeugd’ en ‘belofte’ van zich aflegt.
Dramaturge Roos Euwe blikt zelfkritisch
terug op het afgelegde pad, tegen de
achtergrond van het werkproces van
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de voorstelling KID. (2017). De volledige
tekst, waarin verschillende aspecten
van theater maken, samenwerken en
opgroeien in tekst en beeld aan bod
komen, verschijnt later dit jaar in eigen
beheer bij BOG., in samenwerking met
detheatermaker en Afreux.
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Door

Roos Euwe

Vijf jaar geleden probeerden vier vierentwintigjarige
theatermakers in een voorstelling een geheel mensenleven opnieuw in te delen en te overzien. Het idee voor
BOG. een poging het leven te herstructureren (2013)
verbond Lisa Verbelen, Benjamin Moen, Judith de
Joode en Sanne Vanderbruggen, allen geboren in 1988
en net afgestudeerd aan toneelscholen in Maastricht
en Amsterdam. Ze wilden proberen een overzicht te
creëren, iets dat in de buurt komt van het gevoel dat je
in een opstijgend vliegtuig zit, naar beneden kijkt en
ineens de structuur van de chaotische stad ziet.
Na die voorstelling ontstonden ideeën voor nieuwe
voorstellingen en werd BOG. opgericht, een collectie van
vier theatermakers, een zakelijk leider (Anne Baltus) en
een dramaturg (ik). We kwamen op het woord ‘collectie’
als beschrijving voor BOG. omdat we zochten naar iets
anders dan een collectief, iets nieuws. Collectie verwijst
naar verzamelen, naar het samenbrengen van verschillende dingen, en slaat zowel op wat we in onze voorstellingen doen als op de vier makers die ervoor kiezen om
samen te werken.
Vijf jaar later maken we nu een voorstelling over
volwassenen en kinderen, voor kinderen en volwassenen. KID. is van twee kanten te bekijken. De kinderen
zitten aan de voorkant van een wand en zien een
voorstelling waarin spelers verkleed in dierenpakken
vertellen hoe de volwassene ruikt, eruitziet, wat hij doet
en denkt. Aan de achterkant van de wand horen de
volwassenen wat de spelers zeggen en hoe de kinderen
reageren, en worden ze geacht mee te helpen de voorstelling gaande te houden.

“ Nog voordat makers en spelers
afgestudeerd zijn, worden ze al
gescout en gespot door productiehuizen of castingbureaus.
”

Hoe zorgen we dat we de toekomst open tegemoet treden
en zelf blijven balanceren tussen idealen en realiteit?
Tijdens het maken van de voorstelling BOG. hadden
Lisa, Judith, Benjamin en Sanne het telkens over de
poging een mensenleven zo objectief mogelijk te
herstructureren. Ik vroeg me af: waarom her-structureren en niet structureren? Gedurende het creatieproces
ontdekte ik dat je met herstructureren, anders dan
structureren, oneindig kan doorgaan. Je kan altijd
iets herstructureren, opnieuw indelen, want het is per
definitie nooit af. Daarom dat woorden als ‘herzien’,
‘herbekijken’, ‘herbenoemen’, ‘heroverwegen’ zo vaak
voorkomen in gesprekken en de ondertitels van onze
voorstellingen, net als ‘poging’ en ‘oefening’. Woorden
die niet bedoeld zijn om ons in te dekken (‘het is slechts
een poging’) maar als een hoopvolle actie: we weten het
niet, maar proberen het toch. En nog eens.
Ook ‘objectiviteit’ zorgde wel eens voor verwarring.
Als je weet dat niets of niemand écht objectief kan
zijn, waarom zou je het dan nastreven, vroeg ik me
af. Hoewel Lisa af en toe zei dat het misschien niet
het juiste woord was, bleven we het toch gebruiken.
Langzamerhand merkte ik dat de poging tot objectiviteit

Verwarrende objectiviteit
Voor KID. lezen we een boek van de Amerikaanse
filosofe Susan Neiman over opgroeien en volwassenheid 1. Ze beschrijft hoe kinderen geneigd zijn
om dat wat hun wordt aangereikt voor waar aan
te nemen. Kinderen zijn filosofische optimisten.
Ze denken: als we het eeuwige leven hadden,
zouden we ooit alles kunnen weten. Daarna komt
de scepsis, dat ‘typische mengsel van teleurstelling
en uitbundigheid’ van tieners die ontdekken dat
de wereld anders is dan ouders en docenten hun
hebben aangeleerd (zij weten het net zo min) of
dan ze idealiter zouden willen (niet iedereen is
eerlijk en rechtvaardig). Na het vertrouwen van
het kind en het wantrouwen van de puber komt
het er voor de volwassene op aan om bewust
te balanceren tussen die twee. Volwassenheid
betekent niet dogmatisch vasthouden aan je
idealen en de werkelijkheid ontkennen, maar ook
niet je idealen opgeven en je neerleggen bij hoe
het nu eenmaal gaat.
KID. doet denken aan onze eerste voorstelling
omdat ze ook gaat over menselijke levensfases, met
het grote verschil dat we geen jonge honden meer
zijn. Naast een klein oeuvre van zeven voorstellingen
heeft BOG. inmiddels een kantoor met printer, een
plan voor de toekomst en vier jaar lang subsidie van
de Nederlandse overheid. Maakt dat ons als gezelschap volwassen in de saaie zin van het woord?
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“ Volwassenheid
betekent niet dogmatisch
vasthouden aan je idealen
en de werkelijkheid
ontkennen, maar ook
niet je idealen opgeven
en je neerleggen bij hoe
het nu eenmaal gaat.
”

iets anders is dan objectief denken te zijn. In een essay
over geschiedschrijving van de Russisch-Amerikaanse
auteur Joseph Brodsky vond ik de inspirerende gedachte
dat objectiviteit niet hetzelfde is als onverschilligheid
en ook niet het tegenovergestelde van subjectiviteit.
Eerder is het een optelsom van zoveel mogelijk subjectieve perspectieven.
Het maakproces van BOG. een poging het leven te
herstructureren begon dan ook met verzamelen, want vier
twintigers hebben overduidelijk een beperking. Per post
en per e-mail stuurden we vijfenveertig mensen vragen
over hoe ze hun leven zien. We kregen vijfenveertig totaal
verschillende antwoorden terug. Sommigen maakten
een chronologische verdeling, anderen aan de hand van
thema’s zoals familie, natuur, werk.
Het verlangen naar objectiviteit komt volgens mij
voort uit de wil het niet over zichzelf te hebben, wat
misschien weer een reactie is op de aandacht voor het
individu. Tijdens onze studies zagen we regelmatig autobiografisch docutheater waarin de makers als zichzelf
vertellen over zichzelf of hun familiegeschiedenis. In een
wereld waarin weinig overkoepelende waarheden standhouden is de focus op jezelf begrijpelijk, want het is het
enige waar je echt iets over kan zeggen. BOG. wil het
toch groter aanpakken.
De nieuwe oprechtheid
Voordat we begonnen aan onze tweede voorstelling
MEN. de mening herzien (2014), besloten we de groep
mensen die onze vragen over het leven beantwoordden
uit te breiden met meer mensen die wij niet persoonlijk
kenden, mensen die zich aanmeldden via andere leden
of via de theaters waar we speelden. Ze werden ‘donateurs van ervaring’ en maken nog steeds deel uit van een
ledenbestand dat we sindsdien, voorafgaand aan een
creatie, vragen om hun gedachten over een onderwerp.
Het lezen van hun antwoorden is voor ons een oefening
om te begrijpen hoe iemand anders een mening vormt,
wat een ander denkt en gelooft. Het doet ons beseffen
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dat niemand helemaal dezelfde taal
spreekt, ook al gebruiken we soms
dezelfde woorden.
Het idee om in KID. als dieren
op het podium te staan, was een
antwoord op de vraag: wie zijn
de spelers? Eindregisseur Jetse
Batelaan vergeleek de situatie van de spelers tussen
de twee tribunes met die van diplomaten in de Koude
Oorlog: die kunnen niet allemaal Russen zijn. De spelers
moesten buiten de categorieën volwassene of kind vallen
en konden dus geen mensen zijn. Volgens mij gaan alle
gezamenlijke voorstellingen na de eerste – MEN. (2014),
GOD. (2015), OER. (2016) en KID. (2017) – over de moeilijkheid om buiten jezelf om te denken, buiten de taal, buiten
je eigen ervaring en in de richting van een ander mens
(of dier). Tegelijkertijd gaan die voorstellingen ook over
het belang om het tóch te proberen.
In een artikel getiteld ‘Een verlangen naar oprechtheid’ 2 van onderzoekers Timotheus Vermeulen en Robin
van den Akker las ik dat we nu in het tijdperk van het
‘metamodernisme’ leven omdat oprechtheid, hoop en
constructief engagement voor het eerst zo wijdverspreid
zijn. Oprechtheid wordt door podiumcritici, dramaturgen
en theatermakers weleens genoemd als tegenhanger
van ironie, bijvoorbeeld als het gaat over het werk van
onze generatiegenoten in relatie tot het werk van een iets
oudere generatie, waar bijvoorbeeld Dood Paard, De Koe,
STAN en (af en toe) De Warme Winkel onder vallen. Naast
de ironische, overdreven en afstandelijke speelstijl als strategie om waarheden te ontmaskeren en de relativiteit van
betekenis te tonen, deed een aantal jaar geleden oprechtheid haar intrede bij een generatie twintigers (inmiddels
begin-dertigers). Op het podium staan spelers die zonder
dubbele bodems op een vriendelijke, persoonlijke toon
vragen stellen over de wereld waarin we nu leven.
Oprechtheid als strategie en houding om te zoeken
naar tijdelijke waarheden en betekenissen, ontstaat denk
ik doordat de wereld die we ervaren zo vol is van beelden,
van betekenissen, ideeën en mogelijke waarheden. De
grenzen tussen realiteit en fictie zijn vaak erg vaag en
soms irrelevant – zie onlinemedia waarop mensen met
beelden, verhalen, tijdlijnen en gebeurtenissen een
levensloop creëren. Het is in die volheid en vervaging dat
bij BOG. het verlangen ontstaat om theater te gebruiken
als het moment en de plek voor gezamenlijke concentratie, stilte en reflectie. Om, nu we met elkaar in dezelfde
ruimte zijn, direct en open te spreken.
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Individu en ideologie
Recensente Evelyne Coussens zag in onze voorstelling
OER. een oefening (2016) ‘een worsteling van een generatie waartoe ook Freek Vielen, Rebekka de Wit en Hof
van Eede’ 3 behoren. Ze is niet de eerste die deze makers
in één zin noemt. Charlotte De Somviele noemde in
een artikel voor rekto:verso 4 ook Suzanne Grotenhuis
en Tom Struyf in het rijtje van oprechte makers. Dat is
geen toeval, we herkennen de vragen in elkaars voorstellingen en werken weleens samen. De worsteling met
het ‘ik’ die onze generatie kenmerkt, ontstaat volgens
mij door de wrijving tussen enerzijds individualisme en
een maakbaarheidsideaal, en anderzijds het verlangen
naar samenzijn en het gebrek aan controle over ons
eigen leven. Ik zie een generatie die is grootgebracht als
zelfstandige, vrije individuen maar die de relativiteit van
die vrijheid ontdekt en op zoek gaat naar manieren om
verbindingen te maken. BOG. doet dat bijvoorbeeld door
verschillende perspectieven op een groot onderwerp,
zoals meningen of geloven, naast elkaar te zetten in de
gezamenlijke ruimte van het theater.
In 1988 zei dramaturge Marianne Van Kerkhoven dat
het moeilijk is om nog te spreken van een dialectiek
waarin het oude wordt verdrongen door het nieuwe,
omdat in kunstwerken oude tradities en nieuwe ontwikkelingen naast elkaar bestaan. ‘Het wegvallen van dit referentiekader maakt het voor de kunstenaar vandaag moeilijker zichzelf te definiëren en zijn plaats in het geheel te
duiden.’ De wereld die zij toen voor zich zag, is de wereld
waarin BOG. is opgegroeid. De meeste van mijn generatiegenoten zijn niet bezig zich tegen de generatie van hun
ouders af te zetten; in plaats daarvan gaan ze in gesprek,
werken ze met hen samen. Het oude en het nieuwe
lopen als vanzelfsprekend door elkaar, en oprechtheid als
houding hoort niet alleen bij één generatie. Behalve dat er
generatiegenoten zijn die ironisch of deconstructief werk
maken, zijn er ook makers van andere leeftijden met wie
we ons verwant voelen, zoals Benjamin Verdonck en Lotte
van den Berg.

“ Oprechtheid als houding om
te zoeken naar tijdelijke waarheden
en betekenissen, ontstaat doordat
de wereld zo vol is van beelden,
van betekenissen, ideeën en
mogelijke waarheden.
”

afwijken. Iets anders doen dan we gewend zijn, iets doen
dat we misschien niet goed kunnen. ‘Ik wil niet dat KID.
zo open eindigt als MEN. of met een pleidooi voor vloeibaarheid zoals in OER., ik wil verder denken’, zei iemand
tijdens de repetities. Tijdens het maken van KID. gaat
het vaak over het leegmaken en het herinvullen van dat
woord ‘volwassen’. We willen vertellen dat onze ideale
volwassene hoopvol is en blijft zoeken naar een manier
om de onbekende toekomst tegemoet te treden. Dat
volwassenheid geen feit is maar een ideaal, iets nastrevenswaardig, zeker in een tijd waarin de jeugd belangrijker lijkt dan ooit.
Alle hoop op jong talent
Neiman schrijft dat onze samenleving er niet een is
van volwassenen doordat overheden en bedrijven meer
baat hebben bij brave burgers en consumenten en
doordat wijzelf gemakzuchtig zijn aangelegd. Sterker nog,

Is mijn generatie minder ideologisch dan de oudere generaties? Ja en nee. Generaties zijn moeilijk te vergelijken
want de tijdgeest en ideologie veranderen continu. Op
persoonlijk niveau hoeven we ons als geprivilegieerde
jonge witte westerlingen niet of nauwelijks los te maken
van beknellende verbindingen of onvrijheden. We zijn
gewend om mogelijkheden open te houden en flexibel
te zijn, om ideologie pragmatisch en individueel te benaderen. Een beter milieu begint bij jezelf, leerden we in
de jaren 1990 van de overheid. Inmiddels leven we in
een nog-verder-globaliserende wereld, vol beschikbare
informatie waardoor we ons bewust worden van de
complexiteit van elke goedbedoelde handeling en van de
consequenties ervan voor anderen. Welke bananen koop
ik, of eet ik enkel seizoensgroenten? Hoe kan ik ideologisch consequent zijn? Ben ik hypocriet als ik alleen een
onlinepetitie teken en niet de straat op ga?
Voor we KID. maakten, betekende volwassen worden
voor mij dat je jezelf leert kennen en weet waar je goed
in bent. Met BOG. merk ik dat opgroeien als theatergroep
niet alleen betekent dat we onszelf leren kennen, onze
eigen stijl ontwikkelen en uitdiepen, maar er ook van
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“ Dat BOG. dankzij twee prijzen
een startbudget kreeg, betekent
ook dat de andere genomineerden
niks kregen, terwijl die het geld
net zo hard verdienen.
”

‘omdat het ons niet gelukt is een maatschappij te creëren
waarin onze jongeren willen opgroeien, idealiseren we
de stadia van de jeugd’. 5 Ze hekelt de opvatting dat de
periode tussen zestien en zesentwintig jaar de mooiste
tijd van je leven is, want voor velen is het misschien wel
de moeilijkste.
Het idealiseren van de jeugd zie ik ook in de kunstensector. Er zijn zo ontzettend veel festivals, platforms,
prijzen, workshops en regelingen voor jong, veelbelovend
talent – dingen waar BOG. veel aan gehad heeft. Wat soms
schuurt, is hoe ontzettend reikhalzend en nieuwsgierig er
wordt uitgekeken naar nieuwe makers, de nieuwe generatie, nieuwe ontwikkelingen. Nog voordat makers en
spelers afgestudeerd zijn, worden ze al gescout en gespot
door productiehuizen of castingbureaus. Nog voordat je
weet wat je wil maken, kan je al iets komen pitchen.
Dat er, net als in de rest van de samenleving, ook
in de kunstensector ongewild een sfeer is ontstaan die
meer gericht is op individuele makers en op uitvoerbare
projecten dan op samenwerkingen en onderzoeken,
is niet de schuld van één partij. Het is een tijdgeest
waar we allen een beetje verantwoordelijk voor zijn,
maar waar je als beginnend theatermaker of speler niet
gemakkelijk tegenin gaat omdat je graag wil werken
en geen kansen verloren wil laten gaan. Bovendien,
als jonge, veelbelovende maker opgepikt worden en
een prijs krijgen is nog iets anders dan kunnen doorgroeien – daarvoor zijn er opvallend minder festivals,
platforms en regelingen.
BOG. is in vijf jaar snel gegroeid van gelegenheidsgroep naar structureel gezelschap door een combinatie
van vertrouwen in elkaar, goede ideeën, het kunnen
formuleren van die ideeën in de juiste taal, wat geluk
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en toeval, het kunnen en willen voldoen aan de voorwaarden die subsidie met zich meebrengt. Vanuit
beleidsoogpunt lijkt BOG. het ideale parcours te hebben
afgelegd: met hulp van projectsubsidies, prijzen en
grotere huizen van één naar meerdere voorstellingen, en
nu als de kleinste visjes in de structurele subsidievijver
groter worden. Als je maar hard genoeg je best doet, kan
je worden wat je wil?
We kunnen het ook anders bekijken: nadat het
productiehuis waar we onze eerste voorstelling zouden
maken werd opgeheven, heeft BOG. dankzij een goed
contact bij een theater en een minimaal budget een
voorstelling gemaakt die onverwacht een succes werd.
Dat BOG. dankzij twee jongemakersprijzen een startbudget kreeg voor volgende projecten, betekent ook dat
de andere genomineerden niets kregen, terwijl die het
geld net zo hard verdienden. Dat we de sprong hebben
gewaagd om vierjarige subsidie aan te vragen, had veel
te maken met de afschaffing van de tweejarige subsidie.
Of de ontwikkeling van BOG. nu een succesverhaal of
toevalstreffer is, doordat BOG. kan opgroeien kunnen we
opnieuw naar onszelf kijken en bepalen wat we willen.
Om vervolgens bijvoorbeeld te besluiten iets heel anders
te doen dan gepland, iets anders dan we gewend zijn of
iets anders dan waar onze samenleving op aanstuurt.

Beeld: Flyers BOG.
1

2

3
4
5

Neiman, Susan, Waarom zou je volwassen
worden?, Ambo Anthos, Amsterdam,
2014.
Akker, Robin Van den & Vermeulen,
Timotheus, ‘Een verlangen naar
oprechtheid’, in De Groene
Amsterdammer, Amsterdam, 2013.
Coussens, Evelyne, ‘BOG – OER. Een
oefening’, in Etcetera, 2016.
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Roos Euwe is dramaturg en medeoprichter van BOG..
Ook is ze verbonden aan werkplaats detheatermaker.
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Neem een abonnement op jaargang 2018 en krijg de special edition
van DW B 2017 Paul Robbrecht en Wim Cuyvers – Choreo cadeau!
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trends. Reden te meer voor DW B 1
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te reflecteren op een modeverschijnsel
dat ons al enige jaren in zijn greep
houdt: vintage. In DW B 2 — Kamer in
Oostende (juni) brengen Koen Peeters
en Koen Broucke samen met heel
wat andere auteurs een ode aan
de Stad aan Zee. Het septembernummer DW B 3 richt zijn blik
op Frankenstein, tweehonderd jaar
later. Het boeknummer in december
(DW B 4) omsluit het werk van
een topkunstenaar.

In 2018 speelt www. dwb.be een grotere
rol: hier vind je kritieken over boeken
en tijdschriften, met ruimte voor debat.
Een abonnement kost 52 euro.
Studenten en CJP’ers betalen 42 euro.
Losse nummers kosten 15 euro. Wilt
u meer doen voor DW B? Dat kan in
de vorm van een steunabonnement
(vanaf 100 euro). De namen van de
steunende leden worden achteraan in
elk nummer gepubliceerd. Stuur een
e-mail naar els.vandeperre@dwb.be.
Meer info: www.dwb.be.
Courtesy beeld: Paul Robbrecht

What is Queer About
Queer Performance
Now?

juni 2018

Tussen identiteit en identiteitloos
(A)

Elke Huybrechts kijkt in dit artikel
door een queer-theoretische bril naar
wat zich in 2017 op theaterpodia
heeft afgespeeld. Ze vertrekt uit
haar voorliefde voor de strategie
van het queeren, maar vooral vanuit
het besef van de noodzaak ervan.
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Hoe te ontsnappen aan een steeds
intelligentere en openlijkere verdrukkende normativiteit? Welke strategieën
voor antagonisme en ongrijpbaarheid
kunnen nog baten?
Door
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Elke Huybrechts

Het afgelopen jaar staat nu al geboekstaafd als het
jaar van #MeToo. Op 21 januari 2017 kwamen tijdens
de Women’s March wereldwijd meer dan vier miljoen
mensen de straat op voor gelijke rechten. Sommigen
zagen dit protest als de vleeswording van intersectionaliteit, een term die Kimberlé Crenshaw in 1989 lanceerde
voor de idee dat de maatschappelijke positie van een
individu bepaald wordt door de interactie van verschillende normen rond gender, seksualiteit, ras, klasse,
leeftijd enzovoort.1 Crenshaw creëerde op die manier
een analytische tool om de complexe mechanismen van
discriminatie bloot te leggen. Onder het vaandel van de
Women’s March verenigde zich dan ook een intersectie
van antagonistische bewegingen, klimaatactivisten, antiracistische groeperingen, vrouwenrechtenorganisaties
tot LGBTQIA-verenigingen.
Ook in de Vlaamse en Brusselse podiumwereld
waren die antagonistische impulsen het voorbije
theaterseizoen niet weg te denken. Opvallend was de
aanwezigheid van een groot aantal theaterstukken,
dansvoorstellingen en performances waarin gender,
seksualiteit en ras centraal stonden. Ook werd een
handvol focusprogramma’s en festivals met diezelfde
insteek op touw gezet. De Beursschouwburg organiseerde het programma The Future is Feminist,
bestaande uit performances, fictie- en documentairefilms, leesclubs en debatavonden en presenteerde
daarmee een interdisciplinair en intersectioneel
programma, waarbij het zich graag liet inspireren door
de Women’s March. Kunstencentrum Vooruit opende
het seizoen dan weer met Make me up before we blow
blow, een film- en performanceprogramma waarin drag
in al haar verschijningsvormen geëxploreerd werd.
In Kaaitheater werd in maart voor de derde keer het
WoWmen!-festival gehouden.
Het afgelopen jaar markeert dus misschien wel een
mentaliteitswijziging in de bredere samenleving en het is
duidelijk dat de Vlaamse en Brusselse kunsthuizen daar
aansluiting bij hebben gevonden. Ook in de kunstkritiek
ontstonden opvallend meer polemieken over misplaatst
racisme, seksisme en kolonialisme. Het valt nog af te
wachten of de artistieke praktijken en referentiekaders in
kwestie de volgende seizoenen de ketenen van de focusprogramma’s en themanummers (en de hokjes) van zich
af mogen gooien, maar hopelijk zijn deze ontwikkelingen
tekenen van langduriger effecten op de werking en
programmatie van de Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen en de cultuurkritische praktijk.
Queer is een term die oorspronkelijk ‘vreemd’ of ‘eigenaardig’ betekent en nog steeds die connotatie draagt,
maar vandaag eerder als een geuzennaam door de
LGBTQIA-gemeenschap wordt uitgedragen. Wat is er
dan veranderd sinds de conceptie van de queer-theorie,
ongeveer dertig jaar geleden? De term wordt niet langer
exclusief gereserveerd voor seksuele oriëntaties die
afwijken van de heteronorm, maar voor alle mogelijke
verstoringen van een norm. In het boek What’s Queer
About Queer Studies Now? 2 (2005), stelt een aantal
theoretici zich die titelvraag. De auteurs begrijpen de
term ‘queer’ allereerst als een ‘politieke metafoor zonder
vaste referent’. Het (on)eigene aan de kameleonterm
queerness is dat die zich in een strijd voor sociale

“ Princess queert het structurele
geweld, het seksisme en racisme
dat wordt uitgedragen door
de figuur van Sneeuwwitje en
het genre van het Disney-sprookje. ”

verandering laat toe-eigenen door een veelvoud aan
antagonistische bewegingen, die exclusieve normen
rond ras, seksualiteit, klasse en gender contesteren.
Queerness is een verzet tegen vastgeroeste definities
van identiteit: het is een strategie van ontvreemding en
disidentificatie. ‘What is queer about queer performance
now?’ is daarom de leidvraag in dit artikel. Wie speelt,
wat speelt er en wat wordt op het spel gezet?
Intersectionele performativiteit
Performativiteit is een belangrijk begrip dat het mogelijk maakt om de sociale strijd voor de erkenning
van bepaalde identiteiten met performancekunst te
verbinden. In 1990 publiceerde Judith Butler haar boek
Gender Trouble 3 waarin ze stelt dat gender performatief
is. Hiermee stond ze aan de wieg van de queer-theorie.
Volgens haar bestaat er geen natuurlijke of originele
genderidentiteit, maar is gender nadrukkelijk een
construct van westerse culturele betekenissen die
herhaald en gestileerd belichaamd worden. Aan die
voortdurende herhaling ontlenen bepaalde genderopvattingen hun legitimiteit en normatieve karakter.
We kunnen niet anders dan deze normen telkens
herhalen en citeren, maar in die performativiteit ligt
ook een mogelijkheid tot verzet en spel besloten. Butler
benadrukt daarom onder andere het belang van parodiërende en theatrale strategieën zoals travestieperformances om gender te kunnen ontmaskeren als een
cultureel construct. In dergelijke performances wordt de
gendernorm geciteerd en gedeconstrueerd: er ontstaat
frictie tussen de anatomische sekse van de performer,
zijn/haar/hun genderidentiteit én de genderperformance, waardoor de drie ontkoppeld worden. Op die
manier worden de genormaliseerde genderopvattingen
gedenaturaliseerd.
In de eerste decennia na de conceptie van queer
studies bleek genderperformativiteit een vruchtbare
term voor queer-theoretici, theaterwetenschappers
en -makers: de scène was de ruimte bij uitstek om de
gendernormen op een performatieve manier te queeren.
Toen de queer studies na de eeuwwisseling onder
andere geconfronteerd werden met neokolonialisme, de
postfordistische economie, de war on terror en het queer
liberalisme en nationalisme (of homonormativiteit),
diende de noodzaak tot een complexere en continue
queering zich aan. Commerciële en vooral politieke
recuperatie van identiteiten – kijk naar hoe de N-VA
holebi’s inzet als argument voor racisme tegenover de
moslimbevolking – maken duidelijk dat queering een
permanente strijd en beweging is. Het is cruciaal ‘to
stay with the trouble’, zoals de Amerikaanse sociologe

WHAT IS QUEER ABOUT QUEER PERFORMANCE NOW?

43

“ minor matter toont de onmogelijkheid van en de onwil tot de
abstrahering van het zwarte lichaam.”

Donna Haraway zou zeggen, en om dat te doen, moeten
we performativiteit intersectioneel benaderen. Die
agenda van intersectionaliteit en strijd tegen recuperatie is ook te zien in de voorstellingen die hieronder
besproken worden.
Queer disrupties
Happyland: Princess (2017) van Eisa Jocson maakte deel
uit van het programma The Future is Feminist van de
Beursschouwburg. De Filipijnse choreografe laat twee
Disney-figuren optreden: twee performers, verkleed als
Sneeuwwitje, maken zich langzamerhand het bewegings- en spreekregister van de sprookjesprinses eigen.
In eerdere voorstellingen concentreerde Jocson zich
op het bewegingsregister van een paaldanseres en een
macho danser – die laatste is een Filipijns fenomeen
waarbij mannen in nachtclubs stoere verleidingsdansen
uitvoeren. De verschillende personages in Jocsons
voorstellingen evoceren een complexe intersectie aan
genderopvattingen, maar ook klassenverschillen en
raciale clichés.
Hetzelfde kan over Princess gezegd worden:
‘Happyland’ refereert namelijk zowel aan de slogans
van de Disney-themaparken als aan een sloppenwijk
in de Filipijnse hoofdstad Manila. Disney staat daarbij
symbool voor het invasieve Amerikaanse cultuurimperialisme dat via figuren als Sneeuwwitje specifieke idealen
over vrouwelijkheid en schoonheid over de hele wereld
verspreidt, maar het staat ook symbool voor de manier
waarop westerse mogendheden economische ongelijkheid op wereldschaal installeren.
Literaire genres, zoals het Disney-sprookje, zijn
(onder meer door dat cultuurimperialisme) herkenbaar
voor een grote culturele gemeenschap. Een genre brengt
dus voor velen een affectieve relatie tot stand, want
het is een frame dat lezers of toeschouwers herkennen
en waar ze zich deel van voelen. Het personage van
Sneeuwwitje draagt evenwel problematische normen
over vrouwelijkheid en ras uit. In Princess wordt de
complexe structurele ongelijkheid van de Sneeuwwitjefiguur in het Happyland-themapark gequeerd: twee
performers van kleur, een vrouw (Jocson zelf) en een
man (Russ Ligtas) eigenen zich de hoofdrol toe van
de lieftallige, uiterst beleefde en gedienstige, zoetgevooisde, soms giechelende, dan weer zachtjes huilende
prinsessen. De toe-eigening toont het absurde, dwangmatige en artificiële karakter van de fictiefiguur, onder
andere omdat er meteen frictie ontstaat tussen de
anatomische sekse en/of kleur van de performer en het
specifieke gender en raciale profiel dat de figuur van
Sneeuwwitje van performers eist.
Die queerness is ook al van bij het begin in het theatrale
apparaat aanwezig: door een storing in het licht, een
storing in de muziek of het geluid. Die storingen lijken
wel symbool te staan voor de antagonistische krachten
die gaten proberen te slaan in dit cultuurideaal. Ook de
performers beginnen aan het einde te sputteren, hun
bewegingen slaan op hol en terwijl ze over de vloer
kruipen wurmen ze zich uit hun prinsessengewaden.
De stemmen van de Sneeuwwitjes slaan plots over
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naar een andere klankkleur en de performers beginnen
Spaans te spreken. De voorstelling queert op die manier
het structurele geweld, het seksisme en racisme dat
wordt uitgedragen door de figuur van Sneeuwwitje en
het genre van het Disney-sprookje. In Princess wordt niet
gezocht naar een affect van de herkenbaarheid, maar
naar een affect van disruptie van de systemen die schadelijke identiteiten construeren.
Na de deconstructie is er echter niet meteen sprake
van een ‘authentieke’ of originele identiteit die zichtbaar wordt: het Spaans is nog een ‘tweede’ historische,
koloniale laag, een imperiaal overblijfsel van meer dan
driehonderd jaar Spaanse overheersing in de Filipijnen.
Ook laten de performers de Sneeuwwitje-figuur aan het
einde alsnog terugkeren in hun spreek- en lichaamstaal,
om aan te tonen dat het niet ophoudt bij de deconstructie
en dat deze Disney-figuur op de een of andere manier toch
deel is beginnen uitmaken van een gezamenlijke cultuur.
Princess appelleert aan de complexiteit en meerlagigheid
van identiteiten, maar toont vooral ook hoe de constructie
van de ‘identiteit’ van een figuur als Sneeuwwitje ingebed
is in een kapitalistisch systeem, waarin het lichaam als een
consumptieproduct wordt aangeboden, en waarin raciale
profilering zorgt voor economische ongelijkheid, zowel op
wereldschaal als op een lokaal niveau. Jocson slaagt er als
een van de weinigen in om met haar performances zulke
marxistische kritiek te verzoenen met een queering van
het identiteitsbegrip – die twee hoeven dus niet haaks op
elkaar te staan.
Duistere materie
minor matter (2016) van Ligia Lewis, geprogrammeerd
door Kaaitheater, is het tweede deel van een trilogie over
blackness. Met dit stuk creëerde de Amerikaanse choreografe een voorstelling voor drie zwarte performers, in
reactie op de protestbeweging Black Lives Matter. Met
de titel van het stuk roept Lewis het verband op tussen
materialiteit en minderheden, in dit geval de materialiteit van zwarte lichamen en de ruimte van de black
box. In de voorstelling worden een aantal frases van
choreografen als Merce Cunningham, William Forsythe
en Maurice Béjart gedanst. Doorheen die stukken uit de
witte danscanon, die voorbeelden zijn van abstracte of
minimalistische choreografieën, wordt ander bewegingsmateriaal geweven, zoals de energieke twostep, een
worstelwedstrijd en de death drop. minor matter is daardoor een zeer diverse voorstelling die ruimte biedt voor
verschillende bewegingsstijlen, maar ook muziekstijlen
van barok tot hiphop.
De frases worden afgewisseld met stukken waarin
de performers spreken over hun (gefnuikte) ambities.
Ook zijn er momenten waarbij ze naar de grenzen van de
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(B)

scène toe bewegen: zo maken ze menselijke piramides
op de vloer en tegen de muur, spreken ze in microfoons
die aan de muren hangen en creëren ze telkens nieuwe
lichaamsformaties, die nadien weer afbrokkelen. In
minor matter worden zo de materialiteit en de grenzen
van het lichaam en de ruimte geëxploreerd. Dat gebeurt
ook in de openingsscène, waarin het rood belichte
podium, op een enorme mistlaag na, volledig leeg is.
Uit de boxen weerklinkt de stem van Lewis die het
gedicht Dreamtalk van de Nigeriaanse dichter Remi
Raji voordraagt, waarin de lyrische eerste persoon een
jij-figuur aanspreekt, een fenomeen dat in de retorica
een ‘apostrof’ wordt genoemd. Het gedicht evoceert een
onmogelijke liefdesrelatie tussen een ik- en een jij-figuur,
waarbij de ik-vertelstem de ander vanuit een soort
doden- of schimmenrijk aanspreekt over zijn / haar / hun
onmogelijke verlangen naar hun vereniging. ‘I will like
to turn you inside out and step into your skin’ luidt het
openingsvers van dit gedicht, dat in de context van de
voorstelling zou kunnen verwijzen naar de onmogelijke
identificatie tussen het publiek en de niet-belichaamde
stem, die vanuit een ‘dode toestand’ spreekt.
De stem uit het gedicht van Raji spreekt overigens
over ‘the crossroads’ waar de spreker en toehoorder

“ Blab vraagt om een andere
definitie van de menselijke identiteit
en probeert tot een opheffing ervan
te komen.
”

elkaar zullen ontmoeten. In de intersectionele theorie
is het kruispunt (intersection) een metafoor voor de
verschillende ‘identiteitspaden’ die een individu doorkruisen. Een ontmoeting op een kruispunt kan echter
ook dodelijk zijn, zeker als het gaat over de confrontatie
tussen de witte blik en het zwarte lichaam.4 Zwarte
lichamen worden door die witte blik gemarkeerd en als
minderwaardig gezien (‘minor matter’).
Het is niet verwonderlijk dat Fred Moten en Achille
Mbembe, twee belangrijke denkers binnen postkoloniale
studies, een belangrijke functie zien weggelegd voor
het niets en de dood, namelijk omdat het een mogelijke
ruimte van verzet kan bieden tegen een maatschappij
waarin zwarte subjecten gemarginaliseerd worden,
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(C)

getuige ook de speeches die de performers aan het
publiek richten. Door enerzijds de witte danscanon
te hybridiseren en anderzijds de sociale dood en de
materialiteit van de black box en de zwarte lichamen
als uitgangspunt te nemen voor een duistere ontologie,
maken zij een ruimte denkbaar die elke gewelddadige
coöptatie weerstaat. minor matter toont de onmogelijkheid van en de onwil tot de abstrahering van het zwarte
lichaam. In minor matter vervult de black box de functie
van de ruimte waarin iets anders denkbaar wordt: een
plek van ontmoeting waarin de grenzen tussen lichamen,
wreedheid/optimisme, abstract/concreet en dood/leven
getroebleerd worden. Deze queerness heeft dus een duistere kant. Het is een poging om vanuit een sociale positie
die doodverklaard is en zich ophoudt in het donker toch
een nieuwe agency en energie voort te brengen en met
donkere materie een poëtisch universum op te bouwen.
Politieke ecologie van dingen
Blab van de Finse choreografe en beeldend kunstenares
Sonja Jokiniemi was in november te zien op het NEXT
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Festival en in maart in de Beursschouwburg. Op scène
zijn drie performers en een amalgaam van objecten
aanwezig: ijzeren stangen, wol, touw en andere stoffen.
Sommige objecten hebben de vorm van fallussen,
andere lijken dan weer op synthetische baarmoeders,
maar de objecten laten zich verder maar moeilijk categoriseren. Net als de voorstelling zelf trouwens, want Blab
houdt het midden tussen installatie en performance.
Er gebeurt niet veel meer op scène dan enkele interacties tussen de objecten en de performers, die nu eens
neutraal, dan weer morsig en seksueel van aard zijn.
Ook lijken er soms krachten van buitenaf in het spel te
zijn: de performers beginnen naar het einde toe schokkerig te bewegen, en af en toe duikt er een agressieve
kracht op in hun handelen.
Blab verwijst niet toevallig naar de pretalige fase van
de baby, die enkel nonsenswoorden tot zijn beschikking
heeft om in contact met de wereld rondom hem te
treden. Voorts heeft het kind alleen lichamelijke interactie
met die wereld: het ontdekt dingen door alles wat op zijn
pad komt met elk mogelijk lichaamsdeel te beroeren.
Ook Jane Bennett, die in Vibrant Matter pleit voor een
herwaardering van de agency van materie, legt de link
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tussen de ervaringswereld van een kind en een politieke
ecologie van dingen – in de leefwereld van kinderen
spreekt het haast voor zich dat niet-menselijke entiteiten
ook ‘leven’.5 New Materialism, de filosofische stroming
waartoe Bennet wordt gerekend, komt voort uit de
vaststelling dat we een meer duurzame omgang met de
materie (anders dan productie, consumptie, exploitatie
enz.) zullen moeten uitdenken als we het leven op de
planeet niet willen vernietigen. In Blab wordt een politieke ecologie van dingen tot stand gebracht. De vitale
materialiteit van zowel menselijke als niet-menselijke
entiteiten, is er verdeeld over een niet-hiërarchisch
netwerk van duurzame interconnecties en interacties.
Elke actie is een interactie in Blab: het aanraken van
objecten is tegelijk (aan)geraakt worden door de materialiteit van die objecten. Wanneer de performers bijvoorbeeld ijzeren stangen in de mond nemen, penetreren zij
die objecten én worden ze erdoor gepenetreerd.
Zo wordt kijken naar Blab een affectieve aangelegenheid voor de toeschouwer die ontvankelijk is voor de
prikkels of vibraties die uitgaan van die vitale materialiteit. Ook Blab vraagt, zoals minor matter, om een andere
benadering van de lichamelijke materialiteit maar ook
van de erotiek. Materie en verlangen in Blabs ecologie
van dingen zijn de fenomenen die de mens verbinden
met zijn omgeving. Blab vraagt op een gelijkaardige
manier om een queering, een andere definitie van de
menselijke identiteit en probeert tot een opheffing ervan
te komen. De vibraties waarvan in Blab sprake is, zijn
tegelijk erotisch en onpersoonlijk, een affectie tussen
mens-dingen, of ook wel ‘a field of forces that do not
tend to congeal into subjectivity.’ 6

“ Queering is een onontbeerlijke
strategie geworden in een complexe
wereld waarin normen en machten
complexere structuren vormen
dan ooit tevoren.
”

Maar in minor matter en Blab is er, in tegenstelling tot
Princess, van ironie en theatraliteit nog maar weinig te
zien. Daar wordt gezocht naar een eigen ongrijpbare
vorm, tussen identiteit en identiteitloos, tussen mens,
ding en ruimte, en tussen leven en dood in. Want
hoewel de politieke insteken van minor matter en Blab
verschillen, vragen beide performances om een nieuwe
benadering van materialiteit en wordt er vanuit die
benadering in beide voorstellingen een autonome ruimte
gecreëerd waarin geheel andere eigen wetten en normen
gelden, dan diegene waartegen ze juist verzet bieden.

(A)

Nieuwe benadering
Aan het begin van de jaren negentig was queering
vooral een vorm van ironie en camp. Drag performances
en queer musicals waren in die tijd de performances
bij uitstek waarin gender- en heteronormen op een
theatrale manier geciteerd en tussen aanhalingstekens
geplaatst konden worden. In zekere zin is Princess van
Eisa Jocson een voortzetting van dit soort ironische
‘mimicry’ van de norm, maar ze drijft het veel verder en
wortelt haar stuk in een historische én glokale realiteit.
Ze verweeft via het genre van het Disney-sprookje en
vooral de Disney-prinses Sneeuwwitje een complex van
gendernormen, raciale clichés en klassenongelijkheid
met elkaar, die op verschillende niveaus werkzaam zijn.
Queerness is hier vooral een antagonistische kracht van
systematische en systemische disruptie, die aan al die
verschillende aspecten raakt. Jocson queert bovendien
het begrip identiteit door te tonen dat identiteit altijd een
historische constructie is die nergens in de tijd lijkt op te
houden een constructie te zijn.
Queering is een onontbeerlijke strategie geworden
in een complexe wereld waarin normen en machten
complexere structuren vormen dan ooit tevoren. De term
biedt een noemer voor een intersectie van verschillende
kritische posities, waaronder een feministisch, marxistisch, ecologisch en/of postkoloniaal perspectief. Queering
is zowel in Princess, minor matter en Blab het problematiseren van vaststaande, exclusieve identiteitsnormen.
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Vrije scène of heilig theaterhuis? Pleidooi voor kruisbestuiving

Aan twee vuurtorenprojecten voor de
vernieuwing van het Duitse theater
– de Berlijnse Volksbühne en
de Kammerspiele in München – kwam
in april 2018 vroegtijdig een einde.
De redenen daarvoor zijn erg
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verschillend. Willen we er lessen uit
trekken, dan moeten we de huidige
debatten over het Duitse theaterlandschap onder de loep nemen.
Door

Stefan Bläske

Onlangs stelde de – zichzelf nochtans links
noemende – schrijfster Thea Dorn in Die Zeit onverbloemd de vraag om eindelijk weer meer Faust van
Goethe te spelen, zich in te zetten voor klassiek cultuurgoed en nationale identiteit, in plaats van ‘vluchtelingenperformances’ te organiseren. Dat Faust – dat stuk
over die oude Duitser in morele crisis, die een meisje
tot object (van zijn begeerte) maakt en met hulp van de
duivel de dood injaagt – al vele tientallen jaren de meest
gespeelde tragedie in de Duitse theaters is, lijkt daarbij
niet relevant. Zoals de meeste feitelijkheden in het
actuele, verhitte debat rond identiteit.
Parallel daarmee verloopt de discussie over de
‘systeemvraag’, of het mogelijke conflict tussen de twee
organisatie- en financieringsmodellen in het Duitse
theater. Aan de ene kant staan de goed gefinancierde
stedelijke theaters. Zij hebben zich tot nu toe gedefinieerd via een vast ensemble van acteurs en een repertoire van veelal historische drama’s en toneelstukken,
opgevoerd op de stedelijke podia voor een klassiek,
burgerlijk en ouder publiek (cliché: leraars en gepensioneerden) van bij voorkeur abonnees. Aan de andere kant
staat de zogenoemde ‘vrije scène’, die een flexibeler en
opener model heeft en bestaat uit vrije kunstenaars
en collectieven. Zij moeten voor elk afzonderlijk project
financiering zoeken door subsidieaanvragen en samenwerkingsverbanden, en moeten op festivals of in
coproductiehuizen spelen voor een klassiek, evenzeer
burgerlijk, maar jonger en ‘hipper’ publiek van het type
‘eeuwige student’.
Na een fase waarin gewerkt werd aan het dichten
van de kloof tussen beide modellen, lijkt het nu tot
een rollback te komen en lopen de spanningen in het
publieke discours weer hoog op. Aan de basis daarvan
liggen twee recente gebeurtenissen, eigenlijk twee
mislukte pogingen om een snelle systeemwissel door te
voeren. In april 2018 werd het contract van Chris Dercon
als intendant bij de Volksbühne in Berlijn stopgezet, en
werd dat van Matthias Lilienthal aan de Kammerspiele
in München niet verlengd. Beide gevallen hebben grote
symbolische waarde, want beide artistieke leiders
begonnen aan twee van de beroemdste en rijkste Duitse
stedelijke theaters met de missie om hun huizen flexibeler uit te bouwen en modellen te ontwikkelen om een
stadsschouwburg open te stellen voor de ‘vrije scène’ en
voor ‘transdisciplinariteit’.
Ik zal hier het argument aanvoeren dat het in beide
gevallen gaat om specifieke problemen van concrete
personen in een concrete situatie, en dat dit niet ten
onrechte mag worden opgevat als algemene fundamentele onverenigbaarheid van twee theatermodellen.
Ik geloof integendeel nog steeds dat beide systemen
kunnen leren van elkaar – en van het theatersysteem in
België – en dat het belangrijker is om ze op een intelligente manier te verenigen dan ze bij wijze van culturele
strijd tegen elkaar in stelling te brengen.
Welvaart en alleenheerschappij
Het Duitse systeem van intendanten wordt graag
omschreven als een carrousel, want gezien de
ruim honderd theaters in Duitsland, Oostenrijk en
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“ Chris Dercon is er niet in
geslaagd te overtuigen aan de
Volksbühne. Hij was vooral niet
overtuigend in zijn omgang met
de manier waarop theater werkt.

”

Zwitserland, komt het nagenoeg jaarlijks tot een reidans
van wisselende artistiek directeurs. Tegen die achtergrond van voortdurende fluctuatie en vernieuwing
leek de Duitse hoofdstad enkele jaren geleden te zijn
vastgeroest. Sinds 1999 heeft Claus Peymann van het
Berliner Ensemble een theatermuseum gemaakt en al
even lang is Thomas Ostermeier artistiek directeur van
de Schaubühne – als aandeelhouder en mede-eigenaar is
hij trouwens bijna niet af te zetten. Frank Castorf stond
van 1992 tot 2015 aan het hoofd van de Volksbühne,
langer dan ooit een bondskanselier het land heeft
geleid en bijna even lang als de alleenheerschappij van
Stalin heeft geduurd. Wie jonger was dan 40 kon zich de
Volksbühne alleen onder Castorf voorstellen. Hij heeft
zijn stempel gedrukt op verschillende generaties theatermakers én op een esthetiek. Bijvoorbeeld in de manier
waarop hij sinds 2000 video en livecamera op het toneel
heeft ingezet; niet als esthetisch middel voor een filmisch
realistische en intieme weergave, maar in combinatie
met de op de Duitse bühne geliefkoosde methode van
schreeuwen. Door de inzet van close-up, uitschuifbare
microfoonarm en miniatuurmicrofoon zou dat eigenlijk
als overbodig kunnen gezien worden, maar (al dan niet
met video) kenmerkt het de energieke kracht in Castorfs
werk (naast dat andere typische kenmerk: de vaak halfnaakte vrouwen op naaldhakken).
Terwijl Castorf eigen producties maakte voor grote
theaterhuizen – met name voor de rijkste bourgeoistheaters in Wenen, München en Zürich of zelfs voor de
opera, uiteraard ook in Bayreuth – heeft zijn team de
Volksbühne opengegooid en omgevormd tot gesamtkunstwerk. Opvallend was bijvoorbeeld (in de vroege
jaren) het werk van de dramaturgen Matthias Lilienthal
en Carl Hegemann, en vooral ook natuurlijk de grandioze
decorbouwer Bert Neumann, die in de Volksbühne een
eigen stijl en levensgevoel tot stand heeft gebracht,
en ook het cultisch aandoende logo, een wiel op twee
beentjes. De grootse ensceneringen, die uiteraard in het
hoofdtheater (800 zitjes) moesten worden opgevoerd,
droegen eerst de stempel van Christoph Marthaler en
René Pollesch, en daarna van Castorf. Maar er werd
een brede opening gemaakt naar muziek en concert,
danstheater, politieke actie en beeldende kunst, zoals
met Christoph Schlingensief, Jonathan Meese, Johann
Kresnik en Paul McCarthy. (Inderdaad: zo’n vijfentwintig
jaar lang hebben vrouwen nauwelijks iets geregisseerd
aan de Volksbühne.) In zoverre heeft de Volksbühne
onder Castorf met zijn machistische en soms nostalgische (‘ostalgische’) geschreeuw wel een behoudende
reputatie, maar tegelijk stelde ze de schouwburg op een
avant-gardistische manier open voor andere disciplines
en voor politiek – steeds ook aansluiting zoekend bij de
historische avant-gardes.
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(A)

En toch, of ook juist daarom, voelde de kersverse
staatssecretaris voor cultuur van Berlijn, Tim Renner
(eigenlijk een muziekmanager) begin 2015 de behoefte
om een verdere openstelling af te dwingen. Het leek
hem een goed idee om Chris Dercon van Londen naar
Berlijn te halen. Maar de weerstand tegen die elegante
Belg, die al artistiek leider was geweest van het Haus der
Kunst in München en het Londense Tate Modern, was
enorm. Van meet af aan werd hij weggezet als ‘neoliberaal curator’, met wie door de gentrificatie nu ook het
laatste plekje Oost-Berlijnse identiteit teniet zou worden
gedaan. Castorf wilde zijn huis niet zonder slag of stoot
verlaten; hij wist te bereiken dat Dercon geen enkele van
zijn ensceneringen voor de Volksbühne op de affiche zou
mogen zetten – hoewel Dercon eigenlijk voorstander was
van continuïteit en graag bijvoorbeeld René Pollesch
als huisregisseur zou hebben geëngageerd, die echter
weigerde. Tot zijn laatste dag als intendant wist Castorf
te verhinderen dat Dercon de zalen en ateliers kon
gebruiken. En toen Dercon uiteindelijk de sleutels kreeg
van de Volksbühne, werd ze door activisten bezet. Er
werd stront op zijn deur gesmeerd, het was een smerig
gevecht dat om de Volksbühne werd gevoerd.
Het is nog maar de vraag of Dercon hoe dan ook
een kans zou hebben gehad. Zou hij de schermutselingen het hoofd hebben kunnen bieden? Of was hij
misschien gewoon lui, te zeker van zijn stuk en zelfingenomen (zoals dat verteld wordt door misnoegde
collega-curatoren die Dercon als een aanfluiting zien
voor hun beroep)? Feit is dat hij er niet in geslaagd is
te overtuigen met zijn concept en zijn programma voor
de Volksbühne. Niet op artistiek gebied. Hoewel men
hierbij de vraag moet durven te stellen of dezelfde
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“ Ondanks de stellingenoorlogen,
ondanks mislukte projecten,
en ondanks conservatieve
intendanten: de vernieuwing en
de opening bij de stedelijke
theaters zet zich voort.
”

ensceneringen in een andere context niet met aanzienlijk
meer welwillendheid zouden zijn onthaald en besproken,
en of het idee van een levend museum van historische
ensceneringen op zich niet interessant zou kunnen zijn.
Maar hij was vooral niet overtuigend in zijn omgang met
de manier waarop het theatrale apparaat werkt.
Het changement van de Volksbühne liep ook stuk op
het theater zelf, op het gebrek aan flexibiliteit, op cao’s,
op de megalomane overtuiging dat ‘terloops’ ook nog
het Tempelhofer Feld bespeeld kon worden, een stilgelegde luchthaven. Op de naïeve vertaling van wat Dercon
op de glanzende parketvloer van het kunstmanagement
had geleerd naar het stugge systeem van het theater.
Blijkbaar rekenden Dercon en zijn team op 1,5 miljoen
euro inkomsten door sponsoring – die natuurlijk niet
kwam. Wel kwam er in de zomer van 2017 een petitie
tegen Dercon, ondertekend door 40.000 mensen! De
Volksbühne onder Castorf bleek werkelijk een oord van
(Oost-)Duitse identiteit, tienduizenden mensen voelden
zich bij de zaak betrokken, en theater leek – zij het met
negatieve leuzen – ineens weer maatschappelijk relevant.
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De tegenwind ging niet liggen, rampzalige inkomsten
legden de ontreddering bloot en dus hield de nieuwe
cultuursenator van Berlijn, Klaus Lederer, lenteschoonmaak en besliste hij Dercon nog tijdens zijn eerste
seizoen te ontslaan. Er heerste een katerstemming,
maar ook opluchting.

“ Jonge, geëngageerde theaterdirecteurs stellen hun huis steeds
vaker open voor collectieven,
coöperaties, gastvoorstellingen,
festivals en pilootprojecten.
”

Heroriëntering in München
In dezelfde maand, april 2017, werd bekend dat het
contract van Matthias Lilienthal aan de Münchner
Kammerspiele niet zou worden verlengd. De reacties hadden niet contrastrijker kunnen uitvallen. Het
complete ensemble schreef en ondertekende, net als
honderden kunstenaars, open brieven en eiste dat
Lilienthal zou aanblijven. Hij werd geprezen omdat hij
‘van een van de meest prestigieuze theaterhuizen een
instituut had gemaakt, dat opgewassen is tegen de
complexe artistieke, politieke en structurele uitdagingen
van onze tijd’. Het middel: minder klassiek repertoire,
ensemble en stedelijk theater, meer coproducties, gastspelers en vrije gezelschappen.
In München is het net als in Berlijn de gewoonte
(anders dan in de meeste andere steden, waar uitgebreide benoemingscommissies werkzaam zijn) dat het
hoofd van de stedelijke cultuurdienst aan het stadsbestuur een intendant voorstelt. De voorbije decennia
kon in München steeds meer openheid en continuïteit
in de ontwikkeling worden waargenomen: na achttien
vormende jaren onder Dieter Dorn – met een historisch
te noemen acteursensemble en veel respect voor de
moderne klassiekers – begonnen de Kammerspiele
langzaam maar zeker een meer experimentele en internationale koers te volgen, eerst met Frank Baumbauer
(2001), daarna met Johan Simons (2009) en uiteindelijk
met Matthias Lilienthal (2015). Lilienthal, die tevoren het
Berlijnse coproductiehuis HAU (Hebbel am Ufer) en het
festival Theater der Welt leidde, was een moedige keuze.
Zijn vaak geciteerde motto luidt: ‘Beter goed sociaal
werk dan slechte kunst’. Aan de Kammerspiele bracht
hij een gevarieerd programma tot stand, organiseerde
vluchtelingencafés, richtte een ‘open ensemble’ op met
migranten, zette nieuwe samenwerkingsverbanden op
en gaf zijn curator Christoph Gurk ruime marge (en elk
jaar een half miljoen euro) voor een uitdagende gastprogrammatie en de uitnodiging van en de samenwerking met de nationale en internationale scene van vrije
theatermakers.
Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat ook in
München een aantal producties niet echt geslaagd
waren. Dat geldt zowel voor klassieke ensceneringen
door ervaren regisseurs als voor pogingen om populaire
vrije groepen zoals Gob Squad of She She Pop met het
ensemble van de Kammerspiele samen te brengen.
Maar elke start voor een intendant, elke heroriëntering
van een theater heeft tijd nodig, en er moet in het begin
rekening worden gehouden met mislukkingen en het
afhaken van een deel van het publiek. Verrassend snel
hebben de Kammerpiele zich geconsolideerd en kenden
ze artistiek succes, inclusief drie uitnodigingen voor het
Berliner Theatertreffen. Maar de kritiek en het gezeur in
de Beierse pers werd er niet minder om. Vooral voor de
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veelgelezen Süddeutsche Zeitung en de rechtse regeringspartij CSU was de heroriëntering met projecten
voor vluchtelingen en performances een doorn in het
oog. Ze weigerden te steunen en de zwakke SPD ging
door de knieën (in plaats van met de groenen een meerderheid te vormen die Lilienthal verdedigde).
Tijdens zijn derde seizoen werd duidelijk dat Lilienthal
in 2020 zou moeten opstappen. En dat hoewel, of juist
omdat, het klopt wat vele kunstenaars hebben onderschreven: ‘Het is algemeen geweten dat het Duitse
systeem van stedelijke theaters hoge nood heeft aan
hervorming – vooral wat betreft zijn esthetische bandbreedte, zijn werkwijzen, zijn tewerkstellingsstructuren
en zijn zelfbesef. Het huidige uitgangspunt van de
Kammerspiele, om onderdak te bieden aan zowel het
acteer- als het spreektheater, alsook aan performatieve
theaterformats en verschillende mengvormen, om
het huis open te stellen voor initiatieven en praktijken
over de grenzen en nationaliteiten heen, is een noodzakelijke stap voor het theaterlandschap in Duitsland en
de hele wereld.’
Ik denk dat dit waar is. We moeten het systeem
hervormen, ook als het Duitse theatersysteem in principe als een van de beste en zeker als een van de rijkste
ter wereld geldt. In Duitsland wonen jaarlijks 35 miljoen
mensen meer dan 120.000 theateropvoeringen en 9.000
concerten bij. Bijna elke stad heeft een eigen schouwburg – wat historisch gegroeid is uit de Kleinstaaterei – en
ongeveer 140 openbare theaters met een vast ensemble
worden gefinancierd met geld van de belastingbetaler.
Die rijkdom en lokale veelzijdigheid dienen te worden
beschermd in tijden van mediaconcurrentie en gemeentelijke financieringsproblemen. Daarom ondersteunt
Buitenlandse Zaken momenteel een aanvraag om het
Duitse theaterlandschap door de UNESCO als ‘immaterieel cultureel erfgoed’ te laten erkennen.
Plaats voor beide systemen
De door gemeentes en bondstaten ondersteunde theaters met vast ensemble brengen een repertoire voort
dat meestal alleen in de eigen stad te zien is. Na tien tot
maximaal twintig voorstellingen is, in een gemiddelde
stad, het publiek uitgeput; de ensceneringen worden er
uitgefilterd, de decors weggegooid. Dit systeem slorpt
ongeveer 95 procent van de nationale theatersubsidies
op, waarvan een groot deel gaat naar infrastructuur en
administratie. Daarnaast is er het systeem van de zogenoemde vrije scène, met groepen of kunstenaars die
afhankelijk zijn van een precaire, projectgebonden financiering. Meerjarige subsidies zijn helaas nog zeldzaam,
maar politiek groeit het bewustzijn dat subsidiemodellen
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op lange termijn belangrijk zijn. De beweging art but fair
heeft zich de laatste jaren onder meer ingezet voor het
minimumloon in de wereld van het vrije theater, zoals
de stedelijke schouwburgen dat kennen. Het resultaat
is dat afzonderlijke projecten nu beter en ‘eerlijker’ gefinancierd worden – waar dan weer tegenover staat dat er
minder projecten zijn. De druk om de bedragen voor de
vrije scène te verhogen neemt dus toe en begint langzaamaan ook vruchten af te werpen.
De stadsschouwburgen moeten hun abonnees tevredenstellen en de bestaande podia bespelen, en de regisseurs moeten er werken met leden van het ensemble
die op dat moment beschikbaar zijn. De vrije scène is
op haar beurt financieel armer maar artistiek ‘rijker’.
Er kan worden samengewerkt in collectieven, voor elk
project kan naar geschikte spelers worden gezocht, ze
kunnen meer tijd besteden aan onderzoek en repetities,
ze kunnen site-specifiek werken – en moeten hun decors
uiteindelijk vaak heel eenvoudig vormgeven, zodat ze er
gemakkelijk mee op tournee kunnen gaan.
Mijn these: veel van de interessantste projecten
en vernieuwingen zijn juist ontstaan op het moment
dat beide systemen elkaar kruisten. Wanneer klassieke
regisseurs hun comfortzone ‘stadsschouwburg’ verlieten
en nieuwe formats uittestten, of wanneer collectieven
en kunstenaars uit de vrije scène plotseling de mogelijkheden en de machinerie van een stedelijk theater
(of een opera) gingen gebruiken, enthousiast of met
een kritisch afstandelijke blik. Filmmaker Christoph
Schlingensief is daarvoor zeker een van de belangrijkste
voorbeelden. Maar vanuit Duits perspectief geldt dat ook
voor de ‘Vlaamse golf’: de eenvoud en helderheid van
de vaak lege scènes met focus op de mensen, in hun
mengeling van inleving en afstand, van acteerkunst en
performance, van ‘ik speel’ en ‘ik ben’ of ‘ik vertel’. Ook
deze culturele strijd leeft momenteel in Duitsland heel
sterk: conservatievelingen, zoals bijvoorbeeld dramaturg
Bernd Stegemann, beweren op een panisch angstige
manier dat het bekende theater van vroeger verloren
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“ Processen van opening en
vernieuwing hebben hun tijd nodig
en misschien zouden ze beter
langzaam groeien vanaf de basis,
in plaats van opgelegd te worden. ”

gaat als performance te belangrijk wordt, zeker als er te
veel wordt gewerkt met vluchtelingen en ‘ervaringsdeskundigen’ (een uitdrukking van de groep Rimini Protokoll
voor niet-professionele toneelspelers die vanuit hun
eigen leven en ervaringen vertellen).
Ondanks dat soort stellingenoorlogen dus, ondanks
het mislukte project in Berlijn en het stopgezette project
in München (het is nog niet duidelijk hoe het aan beide
huizen verdergaat) en ondanks een aantal oerconservatieve intendanten die zich daardoor bevestigd
voelen in hun traditionele opvattingen over theater: de
vernieuwing en de opening bij de stedelijke theaters zet
zich voort. Alleen trager en voorzichtiger. Want de jonge
generatie theatermakers is beïnvloed door de twee
vormen, esthetica’s en systemen. De beste regisseurs
werken nu eens hier en dan weer daar, en de regie- en
acteursopleidingen passen zich aan de nieuwe realiteiten
aan, bereiden hun studenten ook voor op zelfstandigheid
en op de vrije scène, en niet meer alleen op afhankelijkheid van de carrousel van de stedelijke theaters. Jonge,
geëngageerde theaterdirecteurs stellen hun huis steeds
vaker open voor collectieven, coöperaties, gastvoorstellingen, festivals en pilootprojecten. Voorbeelden
zijn het team rond Kay Voges en Alexander Kerlin in
Dortmund, Barbara Mundel en Peter Carp in Freiburg,
Tomas Schweigen en zijn team aan het Schauspielhaus
in Wenen of het toekomstige leidersteam van het Theater
am Neumarkt in Zürich met Hayat Erdogan, Tine Milz
en Julia Reichert.
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Misschien moet men gewoon niet langer focussen
op de grote projecten, die zwaar onder druk staan en
uiteindelijk meer problemen dan oplossingen opleveren.
Processen van opening en vernieuwing hebben hun tijd
nodig en misschien zouden ze beter langzaam groeien
vanaf de basis, in plaats van opgelegd te worden.
Misschien is er nood aan andere modellen dan de (tot
nu toe alleen mannelijke) ‘grote intendanten’, die van
bovenaf in een paar jaar of zelfs een paar maanden tijd
een huis willen omvormen.
Een ander model, dat aarzelend ingang vindt, is het
subsidieprogramma Doppelpass van de Duitse federale
Cultuurstichting, dat de samenwerking tussen stedelijke
theaters en vrije ensembles bevordert. De stichting geeft
daarvoor 18,8 miljoen euro uit, gespreid over tien jaar,
van 2011 tot 2021. Ze evalueert jaarlijks de resultaten
en hecht dus veel belang aan dit programma. Onlangs
werd het uitgebreid met een internationale component:
vrije theatergroepen kunnen nu twee partnertheaters
kiezen, waarvan één internationaal. In dit programma
krijg je een weerspiegeling van het complete systeem:
de opening en de intelligente combinatie van beide
manieren van werken wordt (ondanks alle tegenslagen)
als noodzakelijk beschouwd en aangemoedigd. Maar
in eerste instantie alleen als een ‘surplus’, als financiële
injectie ter ondersteuning van een project door deze
federale stichting, hoewel het subsidiëren van theaters
in Duitsland eigenlijk een zaak van de deelstaten en de
gemeenten is. De vraag voor de toekomst luidt dus: hoe
kan de samenwerking tussen beide systemen – zij het als
fusie of slechts als samenwerking – ook op de lange duur
en structureel verankerd worden?
Dat dit in principe mogelijk is, leert een blik op
België. Hoewel – of omdat – hier wezenlijk minder geld
voor theater beschikbaar is dan in Duitsland, lukt de
combinatie verrassend goed. Dat is bijvoorbeeld te zien
aan het Toneelhuis in Antwerpen of de KVS in Brussel.
Aan het NTGent maken we in 2018/2019, het eerste
seizoen onder leiding van Milo Rau, zeven eigen producties, die we niet alleen op het repertoire van het eigen
huis zetten, maar ook internationaal laten reizen. We
presenteren parallel 41 ensceneringen van vrije theatermakers en kunstenaars die we uitnodigen, en bieden
een rijk politiek programma aan. Deze combinatie lijkt
me vernieuwend en interessant, een manier om elkaar
wederzijds te inspireren en verrijken. Milo Rau kon dit
in Gent realiseren omdat het systeem daar sowieso al
op voorzien was – het was voor hem een van de redenen
om naar België te komen. In Duitsland zou daarvoor een
jarenlang gevecht tegen windmolens nodig zijn geweest:
tegen conservatieve politici, structuren, contracten en
abonnees. Maar deze strijd komt er en zal doorgaan.
De initiatieven van jonge theatermakers zijn talrijk, op
alle domeinen: het Ensemble-Netzwerk en het initiatief
art but fair zetten zich juist via gedegen lobbywerk
doeltreffend in voor betere arbeidsvoorwaarden, Pro
Quote voor meer vrouwen in leidende posities en de
Dramaturgische Gesellschaft (uit Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland) ondersteunt de cross-over.
In januari 2020, zo werd onlangs besloten, moet
de jaarlijkse vergadering van de Dramaturgische
Gesellschaft in Gent plaatsvinden. De systeemkwestie
moet ter tafel komen. Want op dat vlak kan Duitsland

WAT DUITSLAND KAN LEREN VAN BELGIË

“ In Duitsland is vernieuwing
een gevecht tegen windmolens:
tegen conservatieve politici,
structuren, contracten en abonnees.”

echt iets leren van Vlaanderen. Wij van NTGent zijn blij
met deze belangstelling en hopen dat talrijke samenwerkingspartners en promotoren aanwezig zullen zijn, dat
het tot een vruchtbare uitwisseling komt, en tot verdere
pogingen om het beste van verschillende systemen te
behouden en te combineren.
(Vertaald door Els Snick)

(A)

1

2

Kammerspiele Kammer
© Gabriela Neeb
Institutional Psychotherapy in
France: An Interview with Camille
Robcis (2017), www.bbk.ac.uk/
hiddenpersuaders/blog/robcisinterview
Guattari, Felix en Sylvère Lotringer
(ed.), Soft Subversions. Texts and
Interviews 1977–1985, The MIT Press,
Boston, 1996

Dr. Stefan Bläske is sinds 2014 dramaturg van Milo Rau
en vanaf seizoen 2018/2019 hoofddramaturg aan NTGent.
Hij werkte aan talrijke universiteiten en theaters van
Berlijn over München en Wenen tot Zürich, en promoveerde op het ‘Theater der Selbst- und Medienreflexion’.
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Hongaarse podia
als publieke fora

juni 2018

Over de representatie van de Roma in het Hongaarse theater

(A)

In Hongarije vieren racisme en discriminatie ten opzichte van de Roma
hoogtij. Het theater wist veel te lang
geen vuist te maken tegen de opkomst
van extreemrechts. Gelukkig zijn er weer
steeds meer theatermakers die niet
alleen het debat durven aanzwengelen
54

over de maatschappelijke positie van de
Roma, maar ze ook een volwaardige rol
bieden binnen het creatieve proces – als
geïnterviewden, acteurs en artistiek
medewerkers.

Etcetera 153

Door

Anna Lengyel

In een land dat ooit ‘de vrolijkste kazerne’ van het
Sovjetblok werd genoemd, was theater lange tijd het
belangrijkste publieke forum: kunstenaars knipoogden
naar de kijker en het publiek leerde tussen de lijnen te
lezen, terwijl internationale festivals de durf en kwaliteit van de voorstellingen, ensembles en regisseurs
roemden. De meest iconische voorstelling, Marat/Sade
(1981), een bewerking van het stuk van Peter Weiss,
vertelde over de revolutie van 1956 en de compromissen
die erop volgden. In de sleutelscène aan het einde staat
de heraut voor het decor van een plein in Boedapest
oncontroleerbaar te huilen, met een kassei in de hand.
Iedereen wist dat hij rouwde om de neergeslagen
Hongaarse revolutie.
Verschillende veteranen van dit baanbrekende
werk, dat in première ging in het Kaposvár Theater
– dat nu is verwoest door de culturele lakeien van het
Orbán-regime – en vervolgens werd opgevoerd in het
Katona Theater – een van de weinige bolwerken die
standhouden – zijn nog steeds actief als regisseur of
als mentor in de Academie voor Drama en Film in
Boedapest. Gábor Máté, de acteur die de heraut speelde,
is vandaag artistiek directeur van het Katona. Er is dus
geen reden om te denken dat theater zijn functie van
publiek forum kwijt is.
Maar het sociaal engagement dat deze theaters zo
beroemd maakte, ging kort na de val van de Berlijnse
Muur in een lange winterslaap. Toen de euforie over vrije
verkiezingen en de economische beloften van de democratie eenmaal was overgewaaid – tussen de late jaren
1990 en de late jaren 2000 – verloren de grote stads- en
staatstheaters hun voeling met de werkelijkheid. En
dat ondanks het feit dat een nieuw, agressief racisme
in sneltempo terrein won – eerst alleen in de dagelijkse
toon van bepaalde grote kranten, radio- en tv-zenders,
maar al gauw ook in de praktijk gebracht via gruwelijke
haatmoorden, eerst en vooral tegen de grootste minderheid in Hongarije: de Roma.
De Roma maken vandaag 6 tot 9 procent van de
Hongaarse bevolking uit – niet als een nomadische etnische groep, maar al zes eeuwen lang als een integraal
deel van de Hongaarse samenleving. En toch krijgen
weinigen van hen respect van de meerderheid, op een
aantal briljante muzikanten na. Dit beroep, dat van vader
op zoon werd overgeleverd, was trouwens het enige
waarin ze geaccepteerd werden. Dat racisme leidde
tot de Porajmos, de holocaust op de Roma tijdens de
Tweede Wereldoorlog, een onderwerp dat nog steeds
taboe is. Onder het communisme werkten de meeste
niet-muzikanten in fabrieken en mijnen, maar toen de
meerderheid van die banen na 1989 verdween, met dank
aan het kapitalisme en de automatisering, kwamen de
meeste Roma, die doorgaans niet geschoold waren,
zonder werk te zitten.
In de huidige maatschappij zien jongens en meisjes
in een Roma-familie – vooral buiten Boedapest – hun
ouders zelden naar hun werk vertrekken. De kinderen
gaan vaak wel naar school, maar segregatie is alomtegenwoordig en ze komen haast automatisch in een klas
voor ‘leerlingen met bijzondere behoeften’ terecht, ook
al horen ze daar helemaal niet thuis. En eens een meisje
vijftien jaar wordt, vindt de familie het vaak normaal dat
ze kinderen krijgt. Zo’n cirkel is moeilijk te doorbreken:
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“ De Roma zijn al zes eeuwen
lang een integraal deel van
de Hongaarse samenleving.
En toch krijgen weinigen van hen
respect van de meerderheid.

”

ga maar eens terug naar school als je geen vangnet
hebt en je dagelijks moet vechten voor brood op de
plank. Het regime van premier Viktor Orbán maakt het
Roma-kinderen nog moeilijker door de schoolplicht te
verkorten van 18 tot 16 jaar, door zwaar onderbetaald
‘gemeenschapswerk’ te introduceren, door voortdurende
pesterijen, oneerlijke boetes enzovoort.
In 2008-2009 werden negen dorpen opgeschrikt
door racistische aanvallen: neonazi’s gooiden
molotovcocktails op het dak van huizen bewoond
door Roma-families. Toen de bewoners naar buiten
vluchtten, werden ze neergeschoten. Een groep van
vier vermoordde zo zes mensen, onder wie een jongen
van vijf, en verwondde vele anderen. De hele Romagemeenschap kroop angstig in haar schulp en het land
daverde op zijn grondvesten. Maar ook al werden de
aanvallen door 95 procent van de bevolking veroordeeld,
evenveel mensen beseften niet dat ze een logische
volgende stap waren na de openlijk racistische en haatdragende houding ten opzichte van deze minderheid. En
net zo veel mensen deden niets om dat te veranderen.
In het Hongaarse theater van voor de val van de
Berlijnse Muur zou zoiets een hot topic zijn geweest.
Maar helaas slaagden de beste theaters er nu niet in
om snel te reageren.
Pogingen om Roma-mythen te doorbreken
Historisch gezien was de zigeuner in het klassieke
Hongaarse theater een personage dat voor komische
afleiding moest zorgen: een exotische figuur die grappig
praatte en goed muziek speelde, maar die zelden een
volwaardige karakterschets kreeg. Hij was geen individu met een eigen leven, eigen problemen en eigen
drama’s – laat staan met een relatie tot de dominante
maatschappij. (Belangrijk om te weten: alle Roma
spreken Hongaars, velen spreken hun eigen Romani
zelfs niet al te best meer. Er is dus geen sprake van
een taalbarrière.)
Pas twee jaar na de moordende raids slaagden
een aantal professionele theaters erin om de mythen
over Roma enigszins te doorbreken en een poging te
ondernemen om hun verhalen te vertellen. Een van die
theaters was het prestigieuze Katona József Theater,
dat in 2011 na bijna dertig jaar een nieuwe artistiek
directeur kreeg. Acteur-regisseur Gábor Máté zorgde bij
zijn aantreden eindelijk voor een zichtbare shift in het
repertoire. Het Katona begon zich uit te spreken tegen
de groeiende aanvaarding van racisme en discriminatie.
De voorstelling Zigeuners was deels een reactie op de
gruwel van 2008-2009, en De kerel van Olaszliszka was
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geïnspireerd door de lynchpartij op een leraar, die voor
de ogen van zijn jonge dochters door een Roma-groep
werd vermoord omdat ze dachten dat hij een van hun
kinderen had doodgereden (wat uiteindelijk niet zo bleek
te zijn). Beide voorstellingen, geregisseerd door Máté
zelf, deden een intens debat oplaaien, zowel over de
thematiek als over de portrettering van de Roma.
Máté’s grenzeloze ambitie en focus verdienen lof, vooral
omdat hij thema’s behandelt die zeldzaam blijven in
stads- en staatstheaters. Toch moeten we opmerken
dat de eerste helft van Zigeuners – een traditioneel
stuk dat aangevuld werd met een tweede deel over de
moorden – niet brak met de traditionele voorstelling
van Roma op Hongaarse podia: er stond geen enkele
Roma-acteur op scène en de personages bleven in
grote mate exotische figuren die niet overeenstemmen
met de hedendaagse realiteit. Wel werden de Romapersonages dieper uitgewerkt, met hun eigen motieven
en conflicten.
Zigeuners werd uitgenodigd in het Kennedy Center in
Washington D.C. en op groot applaus onthaald. Een
productie die zulke topics behandelt voor een internationaal publiek – dat vrijwel niets weet over de Roma, en
dat zijn kennis over de bevolkingsgroep volledig ontleent
aan deze representatie – draagt dus een grote verantwoordelijkheid. Helaas doen sommige producties meer
kwaad dan goed, zoals de voorstelling Open voor alles,

“ In 2008-2009 werden Romadorpen opgeschrikt door racistische aanvallen. In het Hongaarse
theater van voor de val van de
Berlijnse Muur zou zoiets een
hot topic zijn geweest.

”

die zwaar werd gesubsidieerd door het Goethe-Institut.
De wereldberoemde Argentijnse choreografe Constanza
Macras maakte een stuk gebaseerd op oppervlakkige
research bij Tsjechische, Slowaakse en Hongaarse Romagemeenschappen, vol verhalen die ze hoorde van de
mensen, van wie er velen ook op het podium stonden.
Ze herschreef echter die verhalen zonder een van de
drie talen te begrijpen, en ze liet non-professionelen de
geparafraseerde versies debiteren. Het leidde tot een
gênante fake vertoning, waarbij de diepe trauma’s die ze
in interviews hadden gedeeld als nepverhalen werden
herkauwd voor de show, nog verergerd door muzikale
nummertjes die niets anders deden dan het cliché
bevestigen dat de Roma getalenteerde muzikanten zijn.
De meeste internationale publieken, die weinig of geen
Roma-bevolkingen kenden, waren enthousiast, maar

(B)
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de grotendeels oppervlakkige voorstelling illustreerde
hoe Roma-gemeenschappen, non-professionelen en hun
verhalen worden mismeesterd.
Episch meesterschap
Een mooi voorbeeld van hoe je zo’n ingewikkelde
kwestie wel bespreekbaar maakt op het podium, was de
enige belangrijke voorstelling die in Hongarije gespeeld
werd vóór alles de slechte kant opging. Gewoon een
nagel, geschreven en geregisseerd door János Mohácsi,
ging in 2003 in première in het Kaposvár Theater. Het
epische werk – met de ondertitel ‘vooroordelen in twee
bloedige, lawaaierige delen’ – behandelde zowel de
geschiedenis van de Roma als de onverdraagzaamheid
en vijandigheid waarmee ze te maken krijgen.
Het hoofdpersonage begon met een monoloog
vol legendes, overtuigingen, tradities en sterke
verhalen – doodserieus, maar toch met een constante
knipoog. Vierenhalf uur lang werd die dubbelzinnigheid
volgehouden. Waarom het stuk Gewoon een nagel
heette, werd duidelijk in een scène die stelt dat de
zigeuners de opdracht hadden om Jezus te kruisigen – de
twee die weigerden, kwamen naast hem op een kruis
terecht. De zigeuners besloten om zijn twee enkels met
één nagel te kruisigen zodat ze de tweede mee naar huis
konden nemen – een scherpzinnige manier om de spot
te drijven met het cliché dat de Roma het stelen niet
kunnen laten.
Een onvergetelijke climax kwam er vlak voor het achttiende-eeuwse schijnproces, waarin zigeuners terechtstonden voor het verslinden van een ‘Hongaarse’ man
(een blanke man dus, geen zigeuner). De ene beschuldiging volgt na de andere, tot de kroongetuige van de
aanklager aan zijn getuigenis begint: ‘Ik was erbij. Ik ben
het die ze hebben opgegeten.’
Het tweede bedrijf verplaatste de actie naar de
twintigste eeuw, met scènes die de Roma-holocaust
verbeeldden. Orgelpunt was een onvergetelijk beeld
van op elkaar steunende naakte lijven in de gaskamer.
De zwart-komische noot lag in de slotscène, waarin nietRoma hun Roma-dorpsgenoten verhinderden om de
huizen te bewonen die ze hebben gehuurd. ‘Alle mensen
zijn gelijk’, klonk het ‘politiek correct’. ‘Dat geldt ook voor
de zigeuners.’
Pas zeven jaar later was er weer een belangrijk werk
over de grootste Hongaarse minderheid. De racistische
aanslagen lagen toen al achter ons, maar ze werden
doodgezwegen in de Hongaarse theaters. Het voelde aan
als een intellectueel verhongeren. Tot een van de meest
sociaal geëngageerde schrijver-regisseurs, Béla Pintér,
in 2010 Mest voorstelde.
Het stuk speelt zich af in een landelijk dorp vol oude
mensen, en één koppel van middelbare leeftijd dat een
kind probeert te krijgen. Na de surrealistische en pijnlijke
openingsscène – waarin duidelijk wordt dat de dokter
de baarmoeder van de vrouw heeft verwijderd zonder
haar medeweten – beslist het koppel een weeskind te
adopteren. Ze willen graag een baby, maar omdat dat
te lang duurt kiezen ze voor een tienermeisje. Zij staat
erop dat ze ook haar beste vriendinnetje adopteren, een
zigeunerkind. Er volgt een zwart-komisch verhaal over
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“ Producties voor een internationaal publiek dat vrijwel niets weet
over de Roma, dragen een grote
verantwoordelijkheid.
”

armoede, ouder worden, kinderloosheid, werkloosheid,
verbitterde gemeenschappen, racisme tegen zigeuners,
en de heropstanding van extreemrechts.
Het niet-Roma-meisje heeft haar hele jeugd doorgebracht in tehuizen, waar ze de bijnaam Mest kreeg.
Net zoals haar Roma-vriendinnetje wilde niemand van
haar weten, wat haar heeft getraumatiseerd. Mest is
een moeilijk meisje, dat in haar zoektocht naar stabiliteit steun zoekt in strikte regels en discipline. Wanneer
de dorpelingen van het zigeunermeisje beginnen
te houden, wordt Mest boos en gaat ze rebelleren.
Uiteindelijk beslist ze weer naar het weeshuis te gaan.
Later keert ze terug in een uniform van de Hongaarse
Garde, de beweging die in het echte leven de Roma het
leven zuur maakt. Ze dwingt haar zwangere pleegzusje
tot een abortus – ze draagt het kind van hun pleegvader,
met wie ze een verhouding had – en drijft haar pleegmoeder ook in de armen van de Hongaarse Garde. Mest
wordt nog steeds gespeeld in heel Europa, en heeft nog
niets ingeboet aan relevantie.
Ground zero van het neonazisme
Strikt gezien komen er geen Roma voor in Nieuwe
Wereld (2015) van Andrea Pass. Het enige Romapersonage speelt wel een sleutelrol maar is nooit op
scène te zien. Het gaat om een jongetje dat in een
achtergestelde buurt woont en dat in een coma wordt
geslagen door de drie racistische tieners in de hoofdrol,
omdat hij zogezegd een fiets gestolen heeft (wat hij
natuurlijk niet heeft gedaan). Nieuwe Wereld onderzoekt
de haat en de vooroordelen tegen Roma en het ontstaan
van de neonazibeweging in Hongarije. Het stuk speelt
zich af in 1999, op een moment dat euforie over de
nieuwe vrijheid en jonge democratie in Hongarije stilaan
is weggeëbd. De eerste tekenen van een nieuw racisme
steken de kop op bij jongeren, die de communistische
dictatuur nauwelijks hebben meegemaakt.
In de setting van een door neon verlicht klaslokaal
laat Pass het liberale discours van de oudere generatie
afwisselen met de knappe ‘boy next door’ die zich voorstelt aan de zestienjarige heldin van het stuk. Hij is de
charismatische leider van een extreemrechtse groep,
die zo snel groeit dat zelfs de bezielers ervan versteld
staan. Je moet jezelf tegenhouden om het niet uit te
schreeuwen in de zaal, wanneer je ziet dat zich hetzelfde
proces ontrolt dat tachtig jaar geleden heeft geleid
tot de grootste schande in de moderne geschiedenis
van Europa.
In een land waarin jong theaterschrijftalent dun
gezaaid is, manifesteert Andrea Pass zich als de eerste
vrouwelijke theaterauteur met ontegensprekelijk talent.
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“ Roma-personages zijn al
te vaak exotische clichés die
niet overeenstemmen met
de hedendaagse realiteit.

Ze schreef en regisseerde de afgelopen jaren vijf van
haar eigen voorstellingen, en bracht ook vier ‘theatrein-education’-stukken op de planken. Pass’ gevoeligheid
voor de vragen en problemen van de huidige generatie
tieners is ongeëvenaard in de hedendaagse Hongaarse
theaterwereld.
Een van de vele voortreffelijke onafhankelijke theaters
in Hongarije is Het Onafhankelijk Theater (Független
Színház), opgericht door regisseur Rodrigó Balogh in
2004. Het gezelschap is een van de weinige die zonder
overheidssubsidies werkt. Cultuur is de hoofdfocus voor
Balogh en zijn dramaturg Márton Illés, maar het duo
werkt ook aan educatieve en sociale integratieprojecten.
Plukken (2010) was hun eerste voorstelling met Romapersonages, een Roma-verhaal en Roma-performers,
gebaseerd op Peer Gynt van Henrik Ibsen. De fabels
die Peer vertelt hebben veel gemeen met de legenden
die in Roma-kringen worden overgeleverd aan jongere
generaties.
In 2017 organiseerde het gezelschap het eerste Romatheaterfestival in Boedapest, Roma Heroes genaamd,
waarvan de tweede editie afgelopen mei plaatsvond.
Tijdens het vierdaagse evenement zijn twee theaterstukken per dag te zien uit verschillende landen.
Nog een reactie tegen de racistische aanvallen kwam
er in de vorm van het eerste Hongaarse verbatim documentairetheater, PanoDrama, opgericht en geleid door
de auteur van dit artikel. De voorstelling Woord voor
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woord (2011) werd samen met de performers geresearcht en gemaakt, na bezoeken aan de plekken van de
aanslagen van 2008-2009 en uitgebreide interviews
met families, overlevers, politieagenten, politici, werkgevers van de daders, enzovoort. De voorstelling trok
vier jaar lang volle zalen in Boedapest en toerde door
heel Europa.
Onze meest complexe voorstelling tot nu, Slaven
van justitie (2013), onderzocht hoe het rechtssysteem de
haatmisdaden gebruikt tegen de minderheden die het
juist zou moeten beschermen. Ja, dat gebeurt: op een
dag kwam de Hongaarse Garde de Roma provoceren in
een van hun nederzettingen. Enkele Roma verdedigden
zich, maar werden beschuldigd van een haatmisdaad
tegen ‘Hongaren’ en veroordeeld tot strenge celstraffen.
PanoDrama kon de hand leggen op het 1200 pagina’s
lange rechtbankverslag, en het team voerde honderd uur
aan gesprekken. De voorstelling volgt de structuur van
het proces, doorspekt met koorzangen en monologen,
woord voor woord overgenomen uit het echte leven.
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Aan het einde discussieert een lekenjury een half uur
voor het publiek en velt daarna een oordeel.
Dit artikel focust op professionele theaters en gezelschappen, maar we willen ook de inspanningen loven
van mensen die geen toneelcarrière ambiëren. Een
van de beste voorbeelden is de recente productie Lang
leve Regina!, over en met een groep Hongaarse Romavrouwen. Ze vertellen over hun moederschap en over
hun ervaringen met een discriminerende gezondheidszorg. De vrouwen bedienen zich op scène van digital
storytelling en psychodrama-technieken om een ontroerende en authentieke voorstelling te creëren – een perfect
voorbeeld van hoe Constanza Macras en haar team het
hadden kunnen aanpakken.
`Wereld veranderen
Ondanks de veelvoud aan producties die in dit artikel
aan bod komen, blijft de representatie van Roma in het
Hongaarse theater hoogst problematisch. Getuige een
operette uit 2018 van het Miskolc Nationaal Theater. In
Miskolc, de op drie na grootste stad van Hongarije, zijn
Roma het slachtoffer van extreme armoede, haat en
dagelijks racisme, op school en op straat. Het theater
heeft een relatief jong artistiek management, zogenaamd
progressieve directeurs, en een sterk ensemble. Zo’n
instituut in die regio zou een idee moeten hebben over

“ De voorstelling Gravin Marica
lijkt wel een eeuw oud: de zigeunerpersonages doen alles voor geld
en laten zich vernederen door
de personages voor wie we
sympathie horen te hebben.
”

hoe de Roma in het ensemble kunnen worden opgenomen en – nog belangrijker – hoe de problemen tussen
de meerderheid en deze verwaarloosde groep een
thema kunnen vormen.
Maar neen. De voorstelling Gravin Marica lijkt wel
een eeuw geleden gemaakt te zijn: ze brengt niets in
tegen de clichématige zigeunermuzikanten en helderzienden in de gelijknamige operetta waar ze op is gebaseerd, de zigeuners doen alles voor geld, ze laten zich
vernederen door de personages voor wie we sympathie
horen te hebben. Ook in het ‘Roma-koor’ zijn er geen
Roma te zien: de blonde, witte meisjes hebben geen
kaas gegeten van zigeunermuziek en -dans. Als je iets
gelijkaardigs zou doen in de zwarte gemeenschap in
de VS, zelfs in de zuidelijke staten, zouden duizenden
mensen protesteren tegen zo’n sociale en dramaturgische ongevoeligheid, zo’n gebrek aan reflectie op wat

(D)
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theater eigenlijk is. Maar in Hongarije reppen critici met
geen woord over zo’n belangrijk issue.
Er zijn dus ongetwijfeld nog bergen werk te verzetten
in het sensibiliseren van theatermakers – en via het theater
ook de ‘witte’ meerderheid van de bevolking. Het klinkt
misschien naïef om te denken dat theater de wereld kan
veranderen. Maar als The Laramie Project van Moisés
Kaufman en Tectonic Theater Project er mee voor heeft
gezorgd dat homofobe misdaden hate crimes genoemd
worden, en dat het homohuwelijk breed aanvaard is, en
opgenomen in de Amerikaanse wetten, waarom zouden
we dan niet hopen op een gelijkaardig resultaat in de strijd
tegen racisme en discriminatie in Hongarije? We moeten
er alleen voor zorgen dat de Hongaarse podia opnieuw de
voornaamste publieke fora worden.
We hebben er goede hoop op, want er zijn opnieuw
een heleboel sociaal geëngageerde Hongaarse makers.
Homofobie en vreemdelingenhaat worden onophoudelijk aangeklaagd door Róbert Alföldi, voormalig directeur
van het Nationaal Theater; vrouwenrechten zijn de
focus van de eerste vrouwelijke regisseur in residentie
bij Katona, Kriszta Székely; de gevierde filmregisseur
Kornél Mundruczó behandelt allerlei thema’s, van prostitutienetwerken tot antisemitisme; András Dömötör
speelt in Berlijn ‘een razende farce over het Hongarije
van Viktor Orbán, een horrorvisioen dat nu werkelijkheid
is geworden’; en Árpád Schilling en Éva Zabezsinszkij
tonen de rauwe realiteit van de gezondheidszorg
(De dag van de woede), de zelftwijfel en zelfcensuur
die Hongaarse artiesten teistert (Loser) of de brutaliteit
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waarmee vluchtelingen te maken krijgen in hun gastlanden (IJzige winden). We kunnen alleen maar hopen
dat Schillings keuze om Hongarije in te ruilen voor
Frankrijk niet definitief is. De Hongaarse maatschappij
en theaterwereld hebben zijn talent en zijn onophoudelijk sociaal engagement erg nodig.
(Vertaald door Eva Van Walle)
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PanoDrama, Slaves of Justice
© David Drucker
uitgebrand huis in Tatárszentgyörgy,
waar Robika Csorba en Róbert
sorba werden vermoord © MTI
János Mohácsi, Just a Nail
© Zsolt Khell
PanoDrama, Slaves of Justice
© David Drucker
Andrea Pass, New World
© Dániel Dömölky

Anna Lengyel is dramaturg en regisseur. Ze richtte
Hongarijes enige documentair theatergezelschap
PanoDrama op en werkte samen met Robert Wilson
en Pina Bausch en werkt regelmatig met regisseurs
als Tamás Ascher, Árpád Schilling en Róbert Alföldi.
Daarnaast vertaalt ze toneelstukken en publiceert ze
in theatertijdschriften, waaronder Theater der Zeit.

Etcetera 153

DANS
DANCE

18
19

Vooruit

season 2018
-2019
PODIUM
MUSIC
THINK

LITERATURE
NIGHTLIFE
DAYLIFE
(but always r you)
something fo

get your tickets
at vooruit.be

ONTDEK ONS NIEUWE
DANSSEIZOEN
MET O.A. FABULEUS/
JAN MARTENS, FEMKE
& LANDER GYSELINCK,
ROSAS, AMANDA PIÑA,
CLEMENT LAYES,
LISBETH GRUWEZ,
SONJA JOKINIEMI,
METTE INGVARTSEN,
LES BALLETS C DE LA B …
Bestel je tickets via www.stuk.be,
ticket@stuk.be of 016 320 320

EEN HUIS VOOR
DANS, BEELD
EN GELUID
A HOUSE FOR
DANCE, IMAGE
AND SOUND

Julian Rosefeldt
Manifesto filminstallatie
wo 12 tem. zo 23 jun 2019
Julian Rosefeldt, Manifesto, 2015 © Julian Rosefeldt and VG Bild-Kunst, Bonn 2018
deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid mediasponsors

zet een spot op de creatieve sector

Werken met de vrijheid
van een freelancer
en de bescherming
van een werknemer
Amplo is een persoonlijke en betrouwbare HR-partner
voor de creatieve sector.
amplo.be

VOLG ONS ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!
W
W.e-tcetera.be
W.facebook.com/
etceteramag

Op onze website
publiceren we wekelijks
reviews, Engelse
vertalingen en opinies,…
Sinds de publicatie van het
maartnummer verschenen
daar al:

Talos
Arkadi Zaides
[Sébastien Hendrickx]

From Molenbeek with Love
Yassin Mrabtifi
[Mia Vaerman]

JR
FC Bergman
[Evelyne Coussens]

Trials of Money
Christophe Meierhans
[Lieze Roels]

ForsterHuberHeyne
De Koe, De Nwe Tijd,
Staatstheater Mainz
[Charlotte Wynant]

La Reprise—Histoire[s]
du théâtre (I)
Milo Rau / IIPM
[Charlotte De Somviele]

RECENSIES

Trigger of Happiness
Ana Borralho &
João Galante
[Maarten Luyten]

Banataba
Faustin Linyekula
[Marte Van Hassel]

If there weren’t any blacks
you’d have to invent them
Aurelie di Marino
[Wouter Hillaert]

Paradise Now [1968-2018]
Michiel Vandevelde /
fABULEUS
[Ciska Hoet]

INTERVIEWS
De nood aan een andere taal
Gesprek met Sarah Vanhee
[Tom Van Imschoot]
OPINIE
O ironie
Hoe KVS slachtoffer werd van
het debat dat het zelf op gang
wou trekken
[Lotte Vrancken]

VOLG ONS ONLINE!

Suite n°3
Europe Encyclopédie de
la parole / Joris Lacoste /
Pierre-Yves Macé
[Ciska Hoet]
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