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Al zeker sinds de romantiek is de ‘verbeelding’ hét handelsmerk van de
kunsten. Kunst is in staat om een andere wereld te creëren, daar lijken
zowel theatermakers, critici, politici als het publiek het over eens. Maar
kan de hedendaagse kunst, in casu de podiumkunsten, dat diepgewortelde verlangen nog wel waarmaken?
In deze Etcetera bevragen enkele auteurs het statuut en het
vermogen van de verbeelding. Bojana Cvejić opent haar essay met een
harde diagnose: de artistieke verbeeldingskracht is al te instrumenteel
geworden. De druk om met antwoorden te komen, maakt dat kunstenaars amper nog de tijd krijgen om een poëtica te ontwikkelen waarin
ze hun eigen kunst vooruitdenken. In het werk van Mette Edvardsen
ziet Cvejić een tegenvoorbeeld.
Theatermaker Thomas Ryckewaert vraagt zich dan weer af of
de menselijke verbeelding niet is uitgeput in het licht van de mindblowing ontwikkelingen binnen de kosmologie, artificiële intelligentie
en kwantumfysica. Als de werkelijkheid amper nog te bevatten is,
hoe geven we haar dan vorm op het theater? Met zijn Manifest van
Gent streeft NTGent-directeur Milo Rau dan weer naar een drastische
inperking van de verbeelding van kunstenaars en de esthetische kracht
van kunst, menen sommige stemmen in het publieke debat. Sébastien
Hendrickx en Joachim Ben Yakoub gingen met hem in gesprek over zijn
wens om het theater ‘reëel’ maken.
De discussie over Rau’s vermeende moralisme en hang naar
maatschappelijke relevantie resoneert met een breder debat over de
verhouding tussen kunst en kritiek, dat het afgelopen seizoen voor veel
ophef zorgde. In het kielzog van de opinies over esthetisch seksisme,
de blinde vlekken van repertoire en de grenzen van satire, brachten
Wouter Hillaert en Erwin Jans ook de (ver)oude(rde) discussie over
vorm/inhoud terug onder de aandacht. In rekto:verso trok Hillaert, na
een uitstapje naar het Oerol Festival, hard van leer tegen de entertainmentdrang die het Nederlandse theater in zijn greep houdt. De verpakking zou de inhoud verdringen, de dramaturgie en kritische zin zijn
buitenspel gezet. Daarop hekelde Erwin Jans in De Wereld Morgen die
zogenaamde ideologische blik op de kunsten en sprak over een nieuw
moralisme in de kunstkritiek.
Als tijdschrift voor de podiumkunsten kijkt Etcetera deze twist met
enigszins vermoeide ogen aan. Onder impuls van enkele levendige
maatschappelijke debatten is er inderdaad sprake van een verhoogd
politiek bewustzijn in het kijken naar kunst, maar dat gelijkschakelen
met een belerend vingertje of een inperking van de artistieke vrijheid
is veel te eenzijdig. Jans’ terechte pleidooi voor de wederzijdse afhankelijkheid van kunst en kritiek zet hij bovendien jammer genoeg in om
een voorstelling te legitimeren die het kritische denken verlamt. Veeleer
dan dat JR van FC Bergman het slachtoffer is van een misplaatste ideologiekritiek, is het omgekeerde waar: door de spectaculaire schaal en
de ‘semiotische rijkdom’ die de auteur in zijn conclusie verdedigt, lijkt
dit theaterevent voor veel mensen verheven boven elke kritiek.
Net zoals Jans in zijn slotbetoog de vormelijke pool prioritiseert,
doet Hillaert het omgekeerde voor de inhoud. Hoewel zijn analyse van
de Nederlandse podiumkunsten op zich meer dan steek houdt, gaat
de conclusie die hij eraan koppelt te kort door de bocht. Hij definieert
inhoud in de nauwste zin van het woord: als een politieke agenda,
manifest of pamflet. Alsof kunst echt bestaat uit boodschap + strikje.
Alsof de dramaturg content voorziet en de kunstenaar het jasje.
In de meeste creatieprocessen is er geen sprake van een vooraf
gegeven ‘inhoud’ en een gefixeerde ‘vorm’ die als in een wiskundesom
worden opgeteld. Beide ontstaan in een zoekende dialoog met elkaar,
waardoor een waardevol kunstwerk uiteindelijk een complexe betekenis communiceert die voorheen nog niet als zodanig onder woorden
was gebracht, in een vorm die nog geen contouren had. De verbeelding
die voor dat proces nodig is, en waaraan dit nummer een ode is, is
meer dan ooit ook aan de orde in (het debat over) de kunstkritiek zelf.
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NAAR EEN POËTICA VAN DE VERBEELDING

Over de poëzie van Mette Edvardsen
Door
Bojana Cvejic’

De verbeelding van kunstenaars staat vandaag stevig onder
druk, schrijft Bojana Cvejic’ in dit essay. Hun werk moet naadloos
aansluiten bij de verwachtingen van het publiek en wordt zo al te
voorspelbaar. In de performances van Mette Edvardsen ziet Cvejic’
echter een krachtige impuls om te verbeelden wat er nog niet is.
p. 14

WANNEER CTHULHU ROEPT…

Een onmetelijke reis door de kosmos, deep learning en
het menselijk brein
Door
Thomas Ryckewaert
Ontwikkelingen in de kosmologie, kwantumfysica, artificiële
intelligentie en ecologie dagen onze opvattingen over de
werkelijkheid radicaal uit. Hoe kan fictie recht doen aan een realiteit
die onze verbeelding tart? In deze tekst deelt theatermaker Thomas
Ryckewaert enkele bevindingen over zijn zoektocht naar het
verbeelden van het onverbeeldbare.
p. 46

LUIDOP DENKEN

Essayistische figuren op de bühne
Door
Jasper Delbecke & Sébastien Hendrickx
Vandaag heeft heel wat theaterwerk een essayistische inslag,
opperen Jasper Delbecke en Sébastien Hendrickx. Waarom is dat
zo? En hoe vertalen kunstenaars zoals Jaha Koo, Silke Huysmans
& Hannes Dereere en Jozef Wouters deze vorm naar de scène?
p. 54

WOORDEN VOOR DE TOEKOMST: ?/!
Door

Nienke Scholts, Nina Power en Michiel Vandevelde

Als taal dingen tot leven brengt, welke woorden hebben we dan
nodig om een nieuwe toekomst te verbeelden? Op vraag van
Nienke Scholts pleiten cultuurfilosofe Nina Power en choreograaf
Michiel Vandevelde in dit tweeluik voor meer vraagtekens en
minder trumpiaanse uitroeptekens in het publieke debat.

EN VERDER

p. 22

SPEELS DOGMATISME

Milo Rau en Joachim Ben Yakoub in gesprek over het Manifest van Gent
Door
Sébastien Hendrickx
Milo Rau is ambitieus bij de start van zijn eerste seizoen bij NTGent.
Alle producties die er onder zijn leiding gemaakt worden, moeten
vanaf nu voldoen aan tien regels. Bye bye artistieke vrijheid of noodzakelijke poging om een vastgeroest stadstheater open te breken?
p. 30

DE MEESTER VAN HET LUGUBERE

Een portret van de Duitse theaterbestormer Ersan Mondtag
Door
Shirin Sojitrawalla
Jonge makers die voor de grote zaal werken: in tegenstelling tot
Vlaanderen zijn ze in Duitsland geen uitzondering. Met zijn extreem
visuele stijl en voorliefde voor horror rijgt de beloftevolle regisseur
Ersan Mondtag de prijzen aaneen. Dit seizoen komt hij voor het
eerst naar België.
p. 38

DE PENIS OP HET PODIUM

Naar een (nieuw) mannelijk naakt in de podiumkunsten
Door
Edith Cassiers
De laatste jaren verschijnt er steeds meer mannelijk naakt op de
scène. Hoewel de penis in de geschiedenis symbool staat voor
macht, omnipotentie en viriliteit, kan het tonen van de mannelijke
genitalia in het theater een vorm van verzet zijn, stelt Edith Cassiers.

Naar een poëtica
van de verbeelding

september 2018

Over de poëzie van Mette Edvardsen, die de clandestiene kant der dingen
wil zien
Krijgen kunstenaars nog wel de nodige
vrijheid van kunsthuizen en curators
om een poëtica te ontwikkelen? De druk
die sociale en politieke crisissen uitoefenen op theatermakers, die verwacht
worden om met oplossingen te komen,
laat hen nog weinig ruimte om de kunst
te verbeelden die ze in de toekomst

zouden willen zien, meent Bojana Cvejić.
In het werk van de Noorse choreografe
Mette Edvardsen ontwaart zij echter
nieuwe aanzetten tot de verbeelding.

Door

Bojana Cvejic’
(A)
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Je iets verbeelden is jezelf uitwissen:
het is een sprong naar een nieuw leven.
– Gaston Bachelard

Beginnen doe ik met een kritische diagnose – of liever:
een aantal harde vragen. Wat is er in het Europa van
vandaag aan de hand met de verbeeldingskracht van
kunstenaars? Wordt hun conceptuele of poëtische
verbeelding misschien verpletterd onder het gewicht dat
de filosofie en de kritische theorie, als autoriteiten op het
vlak van kunst, toebedeeld krijgen? En kunnen kunstenaars zich niet uit die hachelijke positie redden met hun
nochtans prima ontwikkeld linguïstisch vermogen, of
met hun talent voor zelfreflectie?
De provocatieve stelling die ik hier wil poneren, is dat
de instrumentele rede meer belang hecht aan de effectiviteit van beelden dan aan om het even welk alternatief, en dat de kunstinstellingen een voorkeur hebben
ontwikkeld voor precies die woorden en procedures die
beantwoorden aan de toenemende verwachting dat zij
de ervaring van het publiek sturen.
Die instrumentaliteit manifesteert zich in een speciaal
soort schriftuur, een expressievorm die kunstenaars
haast dagelijks beoefenen, namelijk: de kunst van het
overtuigen. Ze moeten hun eigen werk presenteren als
toegankelijk en geloofwaardig; ze moeten het transparant maken en er verantwoording over afleggen;
previews in elkaar boksen; bewijzen aandragen voor
wat op termijn een performance, een video of een
installatie zal worden. De taal waarin ze hun aanvragen
of subsidierapporten opstellen, sijpelt door in de
programmaboekjes waarin hun kunstenaarsintenties
naadloos aansluiten bij de verwachtingen van het
publiek. Het publiek wordt verondersteld te arriveren
met een idee van wat het te zien zal krijgen.
Het idioom van ‘kunst presenteren aan een publiek’ is
gestandaardiseerd geraakt in die luttele lijnen die de
performatieve belofte van de ervaring beschrijven, in
de spaarzaamheid van de formuleringen. Paradoxaal
genoeg ondermijnt dit net de initiële functie van zulke
presentaties, zijnde: met veel zorg juist die woorden
uitkiezen die een specifiek kunstwerk uit de band doen
springen. De teasers die ik nu voor ogen heb, vertellen
zelden iets onderscheidends over het werk in kwestie.
Wat ze wél doen, is de wijdverspreide overtuiging
bevestigen dat macht erom draait dingen makkelijker
te maken, en dat communicatie dient om complexiteit
de kop in te drukken en persoonlijke identificatie te
bevorderen.
Als dit aan de orde van de dag is, hoe kunnen wij
– kunstenaars, kunstcritici en -theoretici – dan voorkomen
dat de instrumentele rede de taal (nog) verder verzwakt?
Deze vraag is een synecdoche voor een grimmiger
verdict. Namelijk: dat er voor kunstenaars, nadat ze klaar
zijn met alle verplichtingen van het kunstenaarschap,
maar bitter weinig tijd overblijft om na te denken over

NAAR EEN POËTICA VAN DE VERBEELDING

“ De kunstinstellingen hebben
een voorkeur ontwikkeld
voor precies die woorden en
procedures die beantwoorden
aan de toenemende verwachting
dat zij de ervaring van het
publiek sturen.

”

hun kunst. Al hun tijd gaat naar de praktijk, naar de
verschillende activiteiten die nodig zijn om een werk
te beheren of te reproduceren, om het te presenteren,
te laten circuleren of te onderhouden, maar niet naar
de activiteiten die het effectief tot stand doen komen.
De poëtica – de kunst van het maken, componeren en
vormgeven – valt buiten het interesseveld. Het vergt tijd
om aan zo’n poëtica te werken; een lange, lege strook
tijd; dode tijd, vol verveling, uitweiding, afleiding. Een
poëtica vereist het vermogen om je een toekomst in te
beelden en je de merkwaardige vraag te stellen: ‘Welke
kunst zou ik willen zien?’
Die nieuwsgierigheid staat haaks op een verbeelding die
binnen de grenzen moet blijven van het volgende project
op de planning. De druk die sociale en politieke crisissen
uitoefenen op kunstenaars – van wie verwacht wordt dat
ze met oplosingen of modellen komen, of die zichzelf
die taak opleggen – laat hen zelfs nog minder ruimte
om zich de kunst voor te stellen en te projecteren die
ze in de toekomst zouden willen zien, ook al hebben ze
geen idee hoe ze die moeten creëren en of ze überhaupt
mogelijk is. Het probleem heeft te maken met tijd: het
is de toekomst die begiftigd is met de verbeelding. ‘No
future’ is echter de bittere boodschap van neoliberale
hervormingen, met als bijbehorende sociale sfeer de
verheerlijking van het heden – een tijdsbeleving die het
‘nu’ tot de enige realiteit verheft.
Vanuit die gedachtegang wordt dit de inzet: denken
vanuit een tekort, vanuit het gemis dat de horizon van
het kunstenaarschap vandaag afbakent. Zou de kritiek
kunnen anticiperen op een vroeg stadium van iets dat
nog moet komen, of zou ze dat iets kunnen aankondigen? Laten we de negatieve diagnose van de huidige
conjunctuur even naar de achtergrond verbannen, en
focussen op die elementen uit de poëtica van de performance waarmee de verbeelding terrein kan winnen.
In wat volgt, vertaal ik dit naar een aantal stellingen over
de verbeelding zoals die functioneert in de dramaturgie
van performances – van creatie tot ontvangst. Daarbij
grijp ik niet terug naar een tot in de puntjes uitgewerkt
concept uit een bepaalde leerschool. Ik pluk daarentegen elementen uit verschillende theoretische achtergronden, om ze vervolgens samen te brengen in een
analyse van twee stukken van de Noorse choreografe
Mette Edvardsen, No Title (2015) en oslo (2017), die
allebei aanzetten bevatten tot een bepaald begrip
van ‘verbeelding’.
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(B)

De verbeelding is het vermogen
om aan iets te denken dat je op
dat moment niet ziet.
Als we mogen afgaan op de genealogie van het filosofische concept, is verbeelding afhankelijk van perceptie.
Je iets inbeelden kwam overeen met het herinneren
of herschikken van zintuiglijke data. Je her-zag of
her-beschreef iets in je gedachten dat je voordien had
waargenomen. Zowel voor empiristen als rationalisten betekende het zoveel als – of zelfs nog minder
dan – waarnemen. Ze omschreven de verbeelding als
‘zintuigen in verval’ (Hobbes) of ‘een bijzondere inspanning van de geest’ waarbij je op basis van perceptie of
begrip een beeld voor je geestesoog probeert te laten
verschijnen (Descartes).1 Hoewel de verbeelding al in
de tijd van Aristoteles als verschillend werd beschouwd
van zowel waarnemen (aesthesis) als discursief denken
(noesis), bleef het concept voor de premodernen
verward balanceren tussen sensibiliteit en begrip 2 – een
benarde positie waaraan voor onze moderne doeleinden een einde werd gemaakt met (zoals zo vaak het
geval is) Kant.
Kant oordeelde dat je op twee manieren over de
verbeelding kunt nadenken: empirisch of productief.
De empirische verbeelding maakt herinnering en anticipatie mogelijk, zodat we kunnen terugdenken aan

8

dingen die afwezig zijn, of hun aanwezigheid kunnen
voorspellen. De productieve of poëtische verbeelding
daarentegen produceert originele representaties.
Ze genereert met andere woorden ideeën die geen
experiëntiële basis hebben of waaraan geen bepaalde
ervaring ten grondslag ligt. En wat meer is: ideeën
geproduceerd door de verbeelding creëren de voorwaarden voor ervaringen. Ze komen niet opzettelijk of
toevallig – het zijn geen losse fantasieën – maar worden
bevolen. Wat dit soort verbeelding productief of origineel maakt, is dat ze niet gehoorzaamt aan de wetten
van het begrip (in tegenstelling tot de herkenning, die
intuïties samenbalt tot concepten). De productieve of
poëtische verbeelding bedenkt die wetten en past ze
tegelijkertijd toe in een reflectief oordeel.3
Tijd om onze oorspronkelijke propositie te herformuleren:
de verbeelding is synoniem met denken aan iets dat je op
dat moment niet ziet. Dit betekent niet dat je denkt aan
iets dat afwezig is of dat je niet opmerkt. Er is wel degelijk
iets aanwezig, er is iets dat je waarneemt, en toch ben je
in staat om je op zo’n manier tot dat iets te verhouden dat
het je niet volledig verzadigt, en het je niet verhindert om
ook – of misschien uitsluitend – aan iets anders te denken.
Omdat we het over performance hebben, krijgen de
ongrijpbaarheid van het heden en de toestand van hier en
nu meer gewicht, net als de exclusiviteit en kostbaarheid
van het moment dat veroordeeld is tot voorbijgaan en
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vervagen in herinneringen. Een manier om het theater
te verlossen van het zelfverwijt van de representatie ligt
besloten in de bijzondere verschuiving die de kunstvorm
heeft meegemaakt: theater is niet langer op zoek naar de
ervaring van de ongrijpbare ‘werkelijkheid’, maar naar
het ‘verbeelde’, los van ervaringen in het heden, dat wél
binnen handbereik ligt.
In No Title (2015), het middenstuk van een trilogie
met Black en We to be van Mette Edvardsen, staat de
performer alleen op een leeg podium. Edvardsen zelf
articuleert een reeks spraakhandelingen. Hun structuur
lijkt er niet toe te doen: hoewel het onderwerp verandert,
blijft het gezegde hetzelfde. Iets is verdwenen, ‘gone’:
the beginning – is gone
the space is empty – and gone
the prompter has turned off his reading lamp –
and gone
a room, not even a room
walls, other walls
a door, opening and closing – gone
the ceiling – gone
lamps and speakers, hanging –
shadows moving in silence – gone
De uitingen beperken zich eerst tot zaken die bij de situatie
van een voorstelling horen en waar het publiek op
gewezen kan worden, maar cirkelen dan steeds breder
uit tot ze ook abstracte begrippen omvatten (‘forms and
planes’, ‘surfaces and shapes’, ‘things and beings – twice
as invisibile’) en stukken van eerdere uitspraken
herhalen (‘the distinction between thinking and doing
is gone’, ‘distinction is gone’, ‘between is gone’), maar
ook, verrassend, de regie van een theaterstuk waarin
een scène wordt uitgewerkt die evengoed verdwenen
is, ‘gone’. Het is moeilijk uit te maken volgens welke
wet de onderwerpen geselecteerd werden. Op bepaalde
momenten ontstaat
er een taxonomie van
wereldproblemen
(‘ignorance’, ‘acceleration’, ‘sea level’, ‘overpopulation’, ‘poverty,
precarity inequality’
enz.), maar daartussen
zitten een paar opvallende referenties
verweven die zo onverwacht zijn dat ze eruit
springen (‘Khrushchev’s
shoe’, ‘Schrödinger’s
cat’, ‘Now is the winter
of our discontent’). Het
ritme ontstaat doordat
er dingen worden
opgeroepen, louter om
ze vervolgens naar het
verleden te verbannen.
Het geheel rolt voorbij
als een filmtape, de
woorden verbranden
zodra ze worden
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“ Theater is niet langer op
zoek naar de ervaring van
de ongrijpbare ‘werkelijkheid’,
maar naar het ‘verbeelde’,
los van ervaringen in het heden,
dat wél binnen handbereik ligt.

”

uitgesproken: gestaag en genadeloos. Aan het begin
wordt de stroom onderbroken door een soort refrein
dat verwijst naar de aanwezigheid van een figuur op het
podium, de sprekende performer, die zegt:
something’s gone
me – not gone
me – not sleeping, not done, not gone
en op een ander moment:
dog – gone
me – not dog
me – not dead, not bone, not not
en ten slotte:
all – gone
me – not all
me – not god, not all, but gone
De performer wist zichzelf twee keer uit: eerst door haar
ogen te sluiten (en ze gesloten te houden zolang de
uitingen komen) en daarna door artificiële oogballen op
haar oogkassen te leggen (die haar blind maken én haar
tegelijk de theatrale gedaante geven van een pop met
wijd opengesperde, niet-knipperende ogen). Wanneer het
gezegde ‘is gone’ vervangen wordt door het monosyllabische ‘not’, transformeert de herhaalde negatie tot een
woordspel van halsstarrigheid en uitputtende variatie:
not alone
not not alone
not alone alone
not doing doing
not not doing doing
not not doing doing doing
not not doing not doing doing
doing not not doing doing doing
doing doing not not doing doing doing doing
doing not not doing doing not doing doing doing
not not not doing doing not not doing doing
not not not not doing not doing doing
not not not not doing not not doing doing doing
(…)
Het is belangrijk om op te merken dat de performer de
logica van de meervoudige negaties probeert overeind te
houden in haar toon en in de nadrukken die ze legt, dus
het gedicht dat vooral visueel georganiseerd lijkt, klinkt
ook plausibel en redelijk als je het hoort. Er zit een logica
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“ Om je verbeelding te laten
werken, moet je aanvaarden dat
de wereld best obscuur of stom
of kleurloos kan zijn en, vooral,
onverschillig kan staan tegenover
je eigen gedachten erover.
”

in de reeks opsplitsingen die contrasterende termen en
bijna-tegengestelde verschillen samenbrengen:
not up – not down
not standing – not sitting
not a dog – not a table
not coming – not leaving
not seeing – not looking
not same – not different
not no – not yes
not warm – not cold
not finding – not searching
(…)
De lange reeks tegenstellingen creëert tweeledigheid
door opheffing: indien niet dit, dan niet niet-dit, waardoor
paradoxaal genoeg zowel dit als niet-dit mogelijk worden.
Zo’n constellatie druist in tegen de wet van de uitgesloten
derde (die stelt dat alles ofwel moet zijn of niet zijn). Zolang
de wet van de uitgesloten derde geldt – ‘indien niet dit, dan
dat’ – is het onmogelijk om beide te ontkennen. Wanneer
beide ontkend zijn, worden we gedwongen richting ‘de
derde’, die onbestemd is in de logica.
De tijd staat stil. Er is geen enkele reden om je te
haasten, want vooruitgang boeken we toch niet.
Toegegeven, terwijl de voorstelling doorgaat met het
verslinden van de woorden die een wereld uitmaken,
of de wereld van woorden die eraan ophangt, krijgt de
verbeelding iets van een reis waaraan een eind moet
komen. De mogelijkheden van de taal uitputten om
items op te roepen en op te breken werkt bevrijdend,
alsof alles weg moet (en niet voor een prijsje):
everything that is not written down is gone
everything that is written down is gone
time is gone
the edges are gone
there is only inside, the outside is gone
illusion is gone
there is only outside, the outside is gone
darkness – gone

De verbeelding legt
taal als een model
op aan de wereld.
No Title is gemaakt van
verbeelding zonder beelden. In
plaats van beelden die herinneringen oproepen van de orde
van het vécu (doorleefde ervaring), beelden waarvan gezegd
wordt dat ze voor iedere
toeschouwer anders zijn, krijgt
die laatste de generische taal
voorgeschoteld van honden,
tafels, van iets en niets, van
eenvoudige oorzaken. Ze mag
niet met haar eigen potloden
aan de slag om het kleurboek
in te kleuren. Dus waarom
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zou er een verband bestaan tussen het generieke en
de verbeelding? Zeker niet omdat het ‘generieke’ zich
makkelijker zou laten delen dan het enkelvoudige. Het
tegendeel is waar, als we tenminste het gezond verstand
mogen geloven dat zegt dat mensen beter in staat zijn
om zich van iets een mentaal beeld te vormen als ze er
een levendig en weelderig verslag van krijgen. Maar zoals
gezegd, beveelt No Title het publiek niet om bepaalde
beelden op te roepen. Er schuilt iets heel sterks in de
onverschilligheid van het generieke en in de spaarzaamheid van kale contouren (in plaats van (kleur)rijke
beelden). Het is de taal die mysterie, volheid en intrige
overboord gooit en in plaats daarvan vervanging en de
onderlinge inwisselbaarheid van karige beelden en splitsingen aanbiedt, die zijn macht uitbreidt naar beweging
naast of buiten de ervaring. In L’air et les songes: Essai sur
l’imagination du mouvement (1943) merkt Bachelard op:
‘Hoe oneerlijk is de kritiek die in taal niets anders
ontwaart dan versteende, innerlijke ervaringen! Het
tegendeel is waar: taal loopt altijd een beetje voor op
onze gedachten, is ietwat ziedender dan onze liefde.
Het is de prachtige functie van menselijke onbesuisdheid, het dynamische pronken van de wil; het is wat
macht aandikt.’4

De verbeelding is zoals doen
alsof, veinzen te weten.
Veinzen vindt plaats in de hiaat
tussen onwetendheid en actie.
De laatste tijd tonen heel wat dansers interesse in de
zogenaamde somatische realiteit van het lichaam. Een
veelheid aan lichaamspraktijken dook op in Europa, en
elk beweerde een echter en beter inzicht te bieden in
ons binnenste. In het merendeel van de gevallen wordt
die kennis gekaderd als zijnde persoonlijk, afhankelijk
van de idiosyncratische technieken van de uitvoerders.
Vanuit een meer rationeel standpunt geven sommige
dansers toe dat het een kwestie is van verbeelding.
We zouden deze verbeelding kunnen beschouwen als
veinzen. De pre-kantiaanse filosofie zet de verbeelding
lijnrecht tegenover de rede. Descartes vond de verbeelding bijvoorbeeld erger dan nutteloos. In zoverre dat het
een kwaal is van het lichaam, is de verbeelding eerder
een obstakel dan een hulpmiddel bij metafysische speculaties. Voor Spinoza was de verbeelding dan weer een
ontoereikend soort kennis, ook wel veinzen genoemd;
doen alsof je het weet. In een niet-zo-trouwe lezing van
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Spinoza suggereert Christopher Norris dat we de ficties
die ontspruiten aan de verbeelding moeten beschouwen
als uitdrukkingen van een positief mentaal vermogen:
het vermogen om te veinzen.5 We veinzen niet wat we
weten dat waar is of wat we weten dat onwaar is, maar
datgene waar we niets over weten. Veinzen is omgekeerd evenredig aan begrijpen, maar zolang we het
gebruiken als een hulpmiddel tot begrip, in plaats van
een alternatief voor begrip, kan het toegang verschaffen
tot de waarheid.
Waarom zijn we bereid te veinzen? Omdat we ervoor
openstaan ons dingen in te beelden waarvan we weten
dat ze niet het geval zijn, niet actueel zijn, of niet tot het
domein van het kenbare behoren. In L’eau et les rêves
(1942) schrijft Gaston Bachelard dat ‘de verbeelding niet
het vermogen is om beelden van de realiteit te vormen,
maar het vermogen om beelden te vormen die voorbijgaan aan de realiteit, die de realiteit in een melodie
veranderen. Het is een bovenmenselijke eigenschap.’ 6
We zijn bereid sensaties te veinzen vanuit een nieuwsgierigheid die ons voorbij kennis voert. En dit kan
gepaard gaan met een onrechtmatig gebruik van de rede,
die zijn neus in een geheime realiteit steekt. In zijn autobiografie Si le grain ne meurt (1926) beschrijft André Gide
een vaag, amper gedefinieerd geloof dat ‘er iets bestaat
naast de erkende, bovendekse realiteit van het alledaagse
leven’. Dit ‘verlangen om het leven meer stof te geven’,
suggereert Gide, lokt ‘een bepaalde neiging’ uit om ‘je
de clandestiene kant van de dingen in te beelden’.7

De verbeelding omsluit ons.
Door wat ongezien blijft te visualiseren, komen we
dichter bij conceptie en bij het denkbare. Door te denken
dat ik een sensatie voel van iets dat ik op dat moment
niet zie, maak ik mijn zien deel van wat ik visualiseer.
Het gaat er niet om dat ik mezelf zie in het beeld of
dat ik erin word opgenomen, maar wel om mijn eigen
blik te verankeren in het beeld, om te luisteren in het
beeld, zoals ik het zie en hoor. Dit komt omdat we stof
[thickness] geven aan een omgeving die dreigt uit te
groeien tot een geheel. Het suggereert dat er een hele
wereld ontstaat buiten wat ontegensprekelijk ‘daar’ is.
Het beeld hoeft niet overvol te zijn om het publiek te
omsluiten en er een hele wereld rond op te trekken. In
de voorstellingen van Edvardsen is het beeld zelfs eerder
karig, hoewel het af en toe wel losbarst in complexere
beschrijvingen – zonder echter ooit afstand te doen van
de propositiestructuur, want het blijft altijd maar een
mogelijkheid tussen zovele andere mogelijkheden. In
oslo (2017) doorloopt de voornaamste propositie ‘A man
walks into a room’ wel duizend situaties – of zo lijkt het
althans. In het begin gaat het om schommelingen langs
dezelfde lijnen (woorden) die ons klaarstomen
voor de onzekerheid, alsof de betekenis zelf
begint te haperen:

“ Wanneer een performance
weigert om ons te overtuigen van
het feit dat dit het ‘nu’ is en dat
dit een ervaring van ‘de realiteit’
is, dan gaan de toeschouwers een
ruimte binnen waar woorden en
beelden een hoge vlucht nemen
en verloren gaan, met alleen de
verbeelding als gezelschap.
”

A man walks into a room.
A man walks into room with no furniture.
A man walks into a room full of people.
A woman walks into a room.
A woman or a man walks into a room.
A man is in a room.
A room has a door.
A man or a dog walks into a room.
A man follows a dog into a room.
A man walks a dog in a room.
A man walks around in a room.
(…)
Iets verderop, wanneer we nog maar eens een herhaling
van de propositie ‘A man walks into a room’ verwachten,
worden er verrassende beelden met reflecties en
commentaren binnengesmokkeld, alsof het storingen
zijn die afwijken van de normale gang van zaken:
A man walks into a room and says one thing
and does another.
Another woman walks into a room.
A man walks into a room offering something
completely different and persuading us that
we are better off that way.
A man walks into a room and does something new.
An old dog walks into a room.
A lazy dog walks into a room and a quick brown
fox jumps over it.
A man walks in a straight line into a room.
A man walks into a room carrying a box.
A man walks into a room with a hat, a cat, a suitcase, flowers, with a girl, with a gun, on a bike,
on a camel, on a stage.
A man’s words are not one with the world they
describe.
(…)

A man walks into a room and the room
is empty.
A man walks into a room and it’s the
beginning of a story.
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De verbeelding zet de deur open voor allerlei mogelijkheden. En dat gaat even vlot als zeggen dat ‘jezelf iets
inbeelden’ gelijk is aan ‘iets als “mogelijk zo” zien, en
niet als ‘noodzakelijk zo’”.
Het misleidende idee dat je jezelf na zoveel propositievarianten om het even wat kunt inbeelden, vloeit
voort uit de creatie van een wereld, een universum van
proposities. De vergelijking met poëzie is niet uit de
lucht gegrepen, want op een gegeven moment maken
de gesproken woorden de sprong naar een lichtkrant
die een geschreven tekst laat afrollen. De stem van de
performer stopt, maar het luisteren wordt geïnternaliseerd in de stem van elke toeschouwer die de lijnen in
stilte leest. ‘Een universum van zinnen komt tot stand
in een compositie van beelden die vaak verschillende
wetten volgen, maar die uiteindelijk altijd gehoorzamen
aan de grote wetten van de verbeelding’ (Bachelard).8
De proposities in mijn binnenste voelen kloppen, volstaat
echter niet. De lichtkrant verdubbelt en de tekst begint
te spelen met tegengestelde betekenissen en enjambementen. Uiteindelijk nemen de leden van een koor, dat
tussen het publiek zit, het gedicht al zingend over:
A man walks and walks and walks.
A man walks out of a room and something
happens.
A man walks out of a room and nothing happens
to the man, or very little.
A man walks down the stairs and out of the
building.
A man walks up the street, around the corner and
into people.
A man walks on a street.
A man looks up to the window of his room.
A man looks at other windows of other rooms.
A man looks at people on the street.
A man knows his way.
A man walks away into the city (an endless city).
A man walks down a street and the birds are
singing (endlessly).
A man thinks he cannot be walking the right way.
(…)
Het gedicht van Edvardsen gaat nu gekleed in een
liedje.9 De combinatie van spreken, zingen en lezen
zorgt voor een contrapuntische finale – een rijkdom die
verschillende modi van ontvangst parallel laat lopen.
We lezen, luisteren naar een melodie, en maken het
onderscheid tussen de gezongen en gesproken tekst.
De voorstelling heeft ons omsloten, omhuld met haar
woorden die onze oren en ogen tot de rand vullen.

Verbeelding begint bij
luisteren…
De twee voorstellingen die ik hier onder de loep neem,
verlangen van hun publiek dat het luistert. In de nadrukkelijke zin heeft luisteren iets onderdanigs (degene die
luistert, gehoorzaamt). En toch ervaar ik het tegengestelde
in de context van deze twee werken: de druk om mee te
doen valt weg, net als de druk om te praten of om eender
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welke actie te ondernemen om mijn rol als kijker te verifiëren. De fenomenologie van die vrijheid zit in mijn oor,
dat dienstdoet als een trechter, dat elk woord verzamelt
en opslokt omdat het bijna het enige is dat er is. Terwijl
we de ogen als zintuig associëren met duidelijkheid, met
klaarheid, met een compleet begrip van en een controle
over de ruimte, gaat luisteren als activiteit gepaard
met temporaliteit en een ontvankelijke houding. Om je
verbeelding te laten werken, moet je initieel vertrouwen
op de woorden die je een bepaalde wereld binnentrekken
en aanvaarden dat die wereld best obscuur of stom of
kleurloos kan zijn en, vooral, onverschillig kan staan
tegenover je eigen gedachten erover. Deze modus lijkt op
de verbeelding die begint te werken wanneer je een boek
of een gedicht leest, of wanneer je luistert naar iemand
die jou iets voorleest. De luisterlocatie bevindt zich in
de ruimte tussen het lichaam en de tekst; het luisteren
valt niet samen met de indruk van de stem, noch met
de uitdrukking van de woorden.10 Er is een onbewuste
textuur die het lichaam-als-plaats met de gesproken en
gelezen woorden associeert, en die verschijnt in de stem
en het ritme van de geschreven of gesproken zinnen.
In mijn pogingen om elementen van de poëtische
verbeelding te distilleren uit de poëtica van de voorstelling, kroop ik in mijn rol van dramaturg, die het
midden houdt tussen die van de kunstenaar en die van
de ontvanger van het werk. Nu steken een paar van mijn
initiële bezorgdheden terug de kop op… Als kunstenaars
een verbeelding willen ontrafelen, vindt die verbeelding
dan een luisterend oor? Daarmee wil ik niet suggereren
dat deze voorstellingen niet enthousiast onthaald zijn,
maar ik vraag me wel af hoe de verbeelding het theatrale apparaat van het toeschouwer-zijn beïnvloedt.
Wanneer een performance weigert om verstoppertje-vertonertje te spelen,11 weigert om ons te overtuigen van
het feit dat dit het ‘nu’ is en dat dit een ervaring van ‘de
realiteit’ is, omdat ze zichzelf nu eenmaal liever als een
gedicht aan ons toont, in woorden die misschien wel of
misschien niet aanleiding geven tot het ontstaan van
een tussenruimte voor het verbeeldingsvermogen van
de toeschouwers, dan worden die laatsten niet langer
opgeroepen om getuige te zijn van een geënsceneerd
event. Ze zijn aanwezig, zoals de performers, en gaan
een ruimte binnen waar woorden en beelden een hoge
vlucht nemen en verloren gaan, met alleen de verbeelding als gezelschap.
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Het lijkt moeilijk en in strijd met de hedendaagse
houding van curatoren om het publiek met rust te laten,
om erop te vertrouwen dat het wel in staat is om deel
te nemen aan een verbeelding. Maar het is ook nodig
om kunstenaars met rust te laten en erin te geloven
dat de kunst die zij maken de moeite waard is, zonder
dat ze eerst die waarde moeten bewijzen. Laten we de
middelen zoeken, hun de middelen geven – het publiek
zowel als de kunstenaar – om alleen te zijn en gedachten,
beelden en gevoelens te ontdekken die we nog nooit
eerder hadden.
Vertaald door Lies Xhonneux. Alle citaten van
Bachelard, Barthes, Descartes, Gidé en Aristoteles
zijn door haar uit het Engels vertaald.

(A)
(B)
(X)
1

Untitled (eyes), 2001
©Valérie Mannaerts
We to be © Mette Edvardsen
every now and then © Heiko Gölzer
René Descartes bespreekt de
verbeelding in Zesde meditatie
(onderdeel van Meditaties over de eerste
filosofie, 1647): ‘Als ik me bijvoorbeeld
een driehoek inbeeld, dan begrijp ik
niet alleen dat die figuur uit drie lijnen
bestaat, maar dan zie ik die drie lijnen
in mijn gedachten, net alsof ze vlak
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voor me zouden staan. Dat is wat ik
de verbeelding noem.’ Bron: Descartes,
René (1968). The Philosophical Works
of Descartes. Vert. Elizabeth Haldane
en G.R.T. Ross. Cambridge: Cambridge
University Press.
2 In De Anima schrijft Aristoteles dat
er ‘geen verbeelding is zonder gevoel,
en geen oordeel zonder verbeelding.’
Bron: Aristoteles (1941). The Basic
Works of Aristotle (p. 16, paragraaf
427b). Red. Richard McKeon.
New York: Random House.
3 Kant werkte zijn visie op de
verbeelding uit in Kritiek van de zuivere
rede (1781), waar hij focust op de
empirische verbeelding, en in Kritiek
van het oordeelsvermogen (1790),
waar hij het vooral over productieve
of poëtische verbeelding heeft.
4 Bachelard, Gaston (1943). L’air et
les songes: Essai sur l’imagination du
mouvement (pp. 282-285). Parijs: José
Corti. In datzelfde boek stelt Bachelard:
‘Waarnemen en verbeelden zijn even
tegengesteld als aanwezigheid en
afwezigheid. Verbeelden is zichzelf
afwezig maken, zich in een nieuw leven
storten.’ (1943, pp. 7-13). Beide quotes
werden naar het Nederlands vertaald
vanuit de enige Engelstalige vertaling
van enkele van Bachelards teksten:
Bachelard, Gaston (2014). On Poetic
Imagination and Reverie (pp. 64 en 39).
Red. en vert. Collette Gaudin. Putnam,
Connecticut: Spring Publications.
5 Norris, Christopher (1990). Spinoza
and the Origins of Critical Theory.
Londen: Wiley-Blackwell.
6 Bachelard, Gaston (1942). L’eau et
les rêves: Essai sur l’imagination de la
matière (pp. 23-27). Parijs: José Corti.
(Engelstalige bron: Gaudin, 2014, p. 54).
7 Gide, André (1977). If It Die (pp. 93-94).
Vertaald uit het Frans door Dorothy
Bussy. Harmonsworth: Penguin.
8 Bachelard, 1943, 282–85. (Engelstalige
bron: Gaudin, 2014, 62).
9 Gecomponeerd door Matteo Fargion.
10 Barthes, Roland (1976). ‘Écoute’ (en
collaboration avec Roland Havas)
(pp. 217-230). In: L’obvie et l’obtus.
Essais critiques III (1992) Collection
Points Essais, éditions du Seuil.
11 Jean-François Lyotard kwam met een
krachtige formule op de proppen om
het theater te definiëren: verstoppen
en tonen. Lyotard, J-F., Knap, A., &
Benamou, M. (1976). ‘The Tooth,
the Palm’ (pp. 105-110). In SubStance
(Vol. 5, No. 15), Socio-Criticism.

Bojana Cvejić is performancekunstenares, dramaturge
en theoretica. Ze is doctor in de filosofie en publiceerde
verscheidene boeken, waaronder Choreographing
Problems (Palgrave, 2015). Cvejić doceert aan P.A.R.T.S.
sinds 2002 en is Associate Professor of Dance Theory
aan de KHIO Oslo Academy of the Arts.
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Wanneer Cthulhu
roept...

september 2018

Een onmetelijke reis door de kosmos, deep learning en het menselijk brein
(A)
& (B)

Wetenschap lijkt soms vreemder dan
fictie. Recente ontwikkelingen in de
kosmologie, kwantumfysica, artificiële intelligentie en ecologie dagen
conventionele opvattingen over de
werkelijkheid radicaal uit. Hoe kan de
fictie recht doen aan een realiteit die
onze verbeelding tart? Theatermaker
Thomas Ryckewaert dompelde zich
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onder in horror en sciencefiction als
voorbereiding op zijn nieuwe creatie
Move 37, een zoektocht naar het
verbeelden van het onverbeeldbare. In
deze tekst deelt hij enkele bevindingen.

Door
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Thomas Ryckewaert

0.
‘While the Baroque rules of chess could only have been
created by humans, the rules of Go are so elegant, organic
and rigorously logical that if intelligent life forms exist
elsewhere in the universe, they almost certainly play Go.’
– schaakgrootmeester Edward Lasker

“ Exobiologen schatten dat er
ten minste twintig geavanceerde
beschavingen in onze kosmische
achtertuin zouden moeten zijn.
Maar tot op heden blijft het stil.

”

1.
Op 5 september 1977 wordt vanaf Cape Canaveral de
Voyager 1 gelanceerd, een onbemande ruimtesonde
die de buitenste planeten van ons zonnestelsel moet
bestuderen. Naast alle meet- en observatieapparatuur
bevindt zich aan boord ook een gouden grammofoonplaat, bedoeld als boodschap aan buitenaardse beschavingen. De Voyager Golden Record was een project van
astronoom en kosmoloog Carl Sagan, die op vraag van
de NASA een caleidoscoop aan beelden en geluiden
van de aarde en haar bewoners samenstelde. De alien
die er straks in slaagt de analoge afspeelapparatuur aan
de praat te krijgen, kan de structuur van DNA en waterstofmolecules bestuderen, het geluid van donder, wind,
chimpansees en een kus beluisteren, en wegdromen bij
Bachs ‘Brandenburg Concerto in F Majeur’, of shaken
op de tonen van Chuck Berry’s ‘Johnny B. Goode’. Als
de alien toevallig ook het Engels onder de knie heeft, zal
hij in de begeleidende brief van toenmalig Amerikaans
president Jimmy Carter kunnen lezen: ‘This is a present
from a small and distant world, a token of our sounds,
our science, our images, our music, our thoughts, and
our feelings. We are attempting to survive our time
so we may live into yours. We hope someday, having
solved the problems we face, to join a community of
galactic civilizations. This record represents our hope
and our determination, and our good will in a vast and
awesome universe.’

gedacht, de moeilijkheid voor het ontstaan van leven
wordt extreem onderschat, het ontstaan van intelligentie is de bottleneck. Een donkerdere theorie stelt
dat hoogtechnologische beschavingen van nature zelfdestructief en dus kortlevend zijn: de stilte die we horen
is een post-Apocalyptische stilte. Volgens de Dark Forest
Theory komt de stilte dan weer voort uit het feit dat elke
beschaving de adem inhoudt. Sf-schrijver Liu Cixin: ‘The
universe is a dark forest. Every civilization is an armed
hunter stalking through the trees like a ghost, gently
pushing aside branches that block the path and trying to
tread without sound. Even breathing is done with care.
The hunter has to be careful, because everywhere in
the forest are stealthy hunters like him. If he finds other
life – another hunter, an angel or a demon, a delicate
infant or a tottering old man, a fairy or a demigod – there’s
only one thing he can do: open fire and eliminate them.’
Dergelijke en vele andere theorieën rond buitenaards
leven gaan ervan uit dat het leven out there min of meer
dezelfde verschijningsvormen heeft, aan
dezelfde wetten
onderhevig is
en zich van
dezelfde
communicatiebedient:
kanalen

Dat universum huisvest naar schatting 150 miljard sterrenstelsels, waarvan onze Melkweg alleen al 200 miljard
sterren en 100 miljard planeten bevat. Als slechts op
een kleine fractie van deze planeten leven ontstond, en
als slechts een kleine fractie van dat leven hoog ontwikkeld was, dan zou onze Melkweg moeten krioelen van
leven. Enkele levensvormen zouden net als wij op zoek
moeten zijn naar ander intelligent leven, of tenminste in
ons vizier moeten komen. Exobiologen schatten dat er
ten minste twintig geavanceerde beschavingen in onze
kosmische achtertuin zouden moeten zijn. Maar tot op
heden blijft het stil.
Die Grote Stilte is vanuit wetenschappelijk oogpunt niet
minder dan choquerend. De idee dat onze planeet de
enige is waarop intelligent leven ontstond, is waanzinnig,
gezien de omvang van het heelal. Anno 2018 zijn we al
decennialang aan het zoeken naar buitenaards leven, en
sturen we al meer dan honderd jaar radiosignalen uit – in
een straal van honderd lichtjaren rondom de aarde zijn
onze sporen detecteerbaar. En toch blijft het stil.
Er zijn tientallen hypotheses die de Stilte trachten te
verklaren: de condities op aarde zijn veel zeldzamer dan

(C)
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“ H.P. Lovecraft schetst een
wetenschappelijke, kosmische
arena van deep space en deep
time waartegen het contingente
non-event van de menselijke
beschaving schril afsteekt.

(D)

”

Jorge Luis Borges bleken beïnvloed door Lovecraft. In
2005 werd hij definitief gepromoveerd tot de literaire
canon met een opname in de prestigieuze Library of
America. Een steile klim voor een obscure pulpschrijver.

als het er al is, ontstond het op min of meer dezelfde
wijze bij de gratie van water en koolstofverbindingen
en zal het vroeg of laat onze signalen oppikken, of
vice versa. Tenzij het zichzelf al heeft vernietigd of zich
verschuilt in de jungle van een darwinistische kosmos.
Een alternatief voor deze antropomorfe hypotheses is
dat dat andere leven er wel degelijk is en ons misschien
zelfs omringt, maar dat het zo vreemd is dat we niet
in staat zijn het te registreren, laat staan te bevatten.
Misschien zijn de vreemde entiteiten zo fundamenteel
anders dat onze hersenen, ontstaan in de lokale vierdimensionale atmosferische omstandigheden van een
blauwe planeet ergens aan de rand van het universum,
gewoonweg niet zijn uitgerust met de sensoren om het
fundamenteel andere waar te nemen. Het is een niet
te testen hypothese die buiten de wetenschappelijke
methode valt. Maar de hersenen van die ene apensoort
die zichzelf een naam gaf beschikken nog over een
andere, minder strikte methode: de verbeelding.
2.
Horrorauteur Howard Phillips Lovecraft bracht
het grootste deel van zijn leven door in het stadje
Providence, New England. Hij stierf er in complete
armoede op 15 maart 1937 als een anonieme, ondervoede zonderling. Hoewel Lovecraft bij leven zijn werk
aan de straatstenen niet kwijt kon, kwam het aan het
eind van de vorige eeuw boven water door onder meer
een essay van de debuterende Michel Houellebecq:
‘H.P. Lovecraft: Contre le monde, contre la vie’ (1991).
Ook auteurs als Stephen King, William S. Burroughs en
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Een van zijn bekendste verhalen is The Call of Cthulhu
(1926); de eerste paragraaf luidt als volgt: ‘The most
merciful thing in the world, I think, is the inability of the
human mind to correlate all its contents. We live on a
placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. The
sciences, each straining in its own direction, have hitherto
harmed us little; but some day the piecing together of
dissociated knowledge will open up such terrifying vistas
of reality, and of our frightful position therein, that we shall
either go mad from the revelation or flee from the deadly
light into the peace and safety of a new dark age.’
De verhalen van Lovecraft worden niet bevolkt door
bloeddorstige zombies of hologige aliens – dit soort
creaturen beschouwt hij als projecties van al te menselijke angsten. De entiteiten die Lovecraft zich verbeeldt,
beschrijft hij vaak in abstracte, elementaire, haast primordiale termen: ‘The Colour Out of Space’, ‘The Shadow Out
of Time’. Of hij deinst er niet voor terug een entiteit ‘onbeschrijflijk’ te noemen – waarna vaak een gedetailleerde
beschrijving van het creatuur volgt. Neem nu Cthulhu
zelve: een geklauwde en gevleugelde inktvisachtige
godheid die zich al miljoenen jaren in de verzonken stad
R’Lyeh verschuilt, een ander-dimensionaal onderwaterkerkhof waarvan de geometrie niet klopt. ‘In his house
at R’Lyeh, dead Cthulhu waits dreaming.’ Stel je voor.
Wanneer Lovecrafts menselijke personages oog in oog
komen te staan met een wezen als Cthulhu, reageren
ze niet op de manieren die we kennen van klassieke
horrorverhalen. Er wordt niet geschreeuwd, gefolterd
of geschoten. Hun reactie beschrijven als ‘angstig’ dekt
de lading niet. Lovecrafts personages bevriezen als het
ware. Een vreemdsoortige kalmte neemt bezit van hen.
Hun pupillen geven niet thuis. Hun gedachten breken.
Ze kunnen op geen enkele manier vatten waarmee ze
geconfronteerd worden. Wat ze ‘voelen’ is deze ‘inability
of the human mind to correlate all its contents’. Vergeet
mijn doodsangst: ik heb net een onbeschrijflijk wezen
in een primordiale, niet-euclidische, van slijm vergeven
necropolis ontdekt die alle menselijke kennis op deze
futiele planeet in vraag stelt. Ofwel word ik nu gek door
deze openbaring, ofwel sluit ik de ogen en verschuil me
in de rust en vrede van een nieuwe donkere eeuw.
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Lovecraft zou nooit een gerespecteerde uitgever of
literair tijdschrift vinden dat hem au sérieux nam. Zelfs
obscure bladen vonden zijn verhalen vaak te vergezocht:
toen hij The Call of Cthulhu in 1925 opstuurde naar het
horrorpulptijdschrift Weird Tales, werd het geweigerd.
Lovecraft, niet gestorven aan zijn eerste afwijzing,
diende het manuscript opnieuw in, samen met een
begeleidende brief aan de redacteur: ‘To achieve the
essence of real externality, whether of time or space or
dimensions, one must forget that such things as organic
life, good and evil, love and hate, and all such local attributes of a negligible and temporary race called mankind
have any existence at all. When we cross the line to the
boundless and hideous unknown – the shadow-haunted
Outside – we must remember to leave our humanity and
terrestrialism at the threshold.’

“ Hoe kan artificiële intelligentie
ons verslaan op een domein dat
we als het onze beschouwden:
menselijke creativiteit, intuïtie
en verbeelding?
”

(E)

De horror van Lovecraft wordt omschreven als kosmische horror, in tegenstelling tot de horror van pakweg
vampiers of white walkers. Lovecraft schetst een
wetenschappelijke, kosmische arena van deep space en
deep time waartegen het contingente non-event van de
menselijke beschaving schril afsteekt. Hij beschrijft een
wereld die niet buiten de natuurlijke wetten valt, maar
er vreemd genoeg deel van uitmaakt. En omdat die
er deel van uitmaakt, is onze definitie van de term
‘natuurlijk’ aan herziening toe. Vreemd is niet zozeer de
vreemde entiteit waarmee ik geconfronteerd word, het
is mijn dagelijkse perceptie van de realiteit die niet klopt.
Net hierin schuilt de horror.
3.
Op 9 maart 2016 neemt achttienvoudig wereldkampioen
Go, Lee Sedol, de handschoen op tegen zijn niet-menselijke uitdager AlphaGo. Het diep neuraal netwerk
AlphaGo werd ontwikkeld door Googles DeepMind,
wereldleider op het vlak van artificiële intelligentie.
Sedol staat niet bekend om zijn straffe uitspraken, maar
in interviews naar aanloop van de wedstrijd acht hij
het onvoorstelbaar dat AlphaGo ook maar één van de
vijf spelletjes zal winnen. Dat klinkt nogal naïef, twintig
jaar nadat schaakgrootmeester Garry Kasparov door
DeepBlue werd verslagen. Maar de doorgaans timide
Sedol wordt bijgetreden door zelfs de meest hoopvolle
AI-ingenieurs: zij voorspellen dat de computer de
komende dertig jaar geen partij is voor de mens – althans
wat het spel Go betreft.
Go, met zijn 3.000 jaar het oudste bordspel ter wereld,
is heel eenvoudig en onwaarschijnlijk complex tegelijk:
de spelregels zijn veel simpeler dan bij pakweg schaak,
maar het aantal mogelijke zetten in een spel neigt naar
oneindig. Wiskundigen breken zich al duizenden jaren
het hoofd over het precieze aantal mogelijke zetten. Pas
in 2016, het jaar van de wedstrijd AlphaGo vs. Sedol,
kraakt een duo wiskundigen de code: een Go-spel telt
2,08 x 10170 mogelijke zetten, vele malen groter dan het
geschatte aantal atomen in het universum (ongeveer
1080). Pure rekenkracht is daarom zinloos: creativiteit
en intuïtie zijn veel belangrijkere eigenschappen
voor een Go-speler. Daarom houden Sedol noch
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AI-wetenschappers rekening met een menselijk echec.
Maar in maart 2016 gebeurt het ondenkbare: AlphaGo
verslaat Sedol met 4-1. De schokgolf die volgt, beperkt
zich niet tot de Go-gemeenschap: een week na de
wedstrijd haalt AlphaGo de voorpagina’s van Nature en
Science.
Er is één specifieke zet die tot op de dag van vandaag
onderwerp is van discussie en onderzoek. Het is
AlphaGo’s 37ste zet in het tweede spel: Move 37. Na deze
zet verstommen de livecommentatoren; ze moeten drie
keer kijken voor ze het geloven, denken eerst dat het om
een fout gaat. Ze staren zwijgend naar het bord. Dan:
— That’s a very strange move.
— I thought it was a mistake.
(pauze)
— It’s not a human move. I’ve never seen a human play
this move.
(pauze, dan krijgt de ander een bericht binnen
via zijn oortje)
— Oooh well that’s interesting... Sedol has left the room!
(De regie snijdt naar een wijder camerastandpunt
van de wedstrijdarena en inderdaad: Sedols stoel
is leeg.)
— He left the room after that move?
— He left the room after that move.
Wanneer Sedol een kwartiertje later terugkomt, ziet
hij wit als sneeuw. Hij verliest het spel, en later het
toernooi.
Hoe heeft AlphaGo dit heeft geflikt? Hoe kon het
ons verslaan op een domein dat we als het onze
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beschouwden – de zo geroemde menselijke creativiteit, intuïtie en verbeelding? Zelfs de ingenieurs van
DeepMind tasten in het duister. Wat we weten, is dat het
neuraal netwerk enerzijds duizenden menselijke wereldpartijen kreeg gevoederd. Anderzijds gebruikte het een
techniek genaamd deep learning, waarbij het miljoenen
spelletjes tegen zichzelf speelde. Ergens in zijn eigen
universum van bits en algoritmes, onafhankelijk van
het menselijk brein, produceerde AlphaGo een zet die
millennia lang ondenkbaar was: Move 37.
Sedols lege stoel na Move 37 is een bevreemdend beeld.
De zwarte stoel gaapt ons aan terwijl Sedols tijd wegtikt.
De menselijke kampioen heeft de arena verlaten,
verbijsterd, verslagen. Maar tegenover die stoel staat
nog een stoel. Daarin zit een man. Hij lijkt wel bevroren.
Naast hem een computerscherm: de interface waardoor
AlphaGo hem de opdracht geeft om diens zetten op het
bord uit te voeren. Hij staart perplex naar het Go-bord,
net als de met verstomming geslagen commentatoren.
Alsof ze Cthulhu hebben gezien.
4.
Op 13 januari 2017 stapt de 48-jarige Mark Fisher uit het
leven. De Britse schrijver en cultuurtheoreticus is op dat
moment professor aan het departement Visuele Cultuur
aan Goldsmiths, University of London en bij een breder
publiek vooral bekend door zijn bijdragen voor The
Guardian en The Wire en zijn boeken Capitalist Realism
(2009) en Ghosts of My Life: Writings on Depression,
Hauntology and Lost Futures (2014). De teksten van
Fisher zijn een ongewone mix van populaire cultuur,
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“ Al voor de digitale revolutie
zag J.G. Ballard sciencefiction
als iets wat zich steeds meer van
de boekenkast naar het dagelijks
leven verplaatste.

complex theoretisch inzicht en persoonlijk politiek
engagement. Van Joy Division tot Jacques Derrida, van
Kanye West tot Karl Marx, van de met amfetamines
doordrenkte post-ravecultuur tot de metafysische status
van depressie: in de pen van Fisher komen ze samen in
een glasheldere, messcherpe stijl.
Fisher wordt uiteindelijk verslonden door het monster
van depressie, waar hij zijn leven lang tegen vocht.
Na zijn dood verschijnt nog een flinterdun boekje van
zijn hand: The Weird and the Eerie. Daarin passeren
onder anderen J.G. Ballard, Philip K. Dick, Brian Eno en
Christopher Nolan de revue. Wat zowel the weird als the
eerie gemeen hebben, aldus Fisher, is hun preoccupatie
met the strange: ‘It has to do with a fascination for the
outside, for that which lies beyond standard perception,
cognition and experience’. Vervolgens zoomt hij in op
de verschillen: ‘The weird implies a sensation of wrongness: a weird entity or object is so strange that it makes
us feel it should not exist, or at least it should not exist
here.’ Maar als het object er wel is, dan overvalt ons
het vreemde gevoel dat niet het object fout is, maar dat
onze conceptie van de realiteit niet klopt. Bijvoorbeeld
Lovecrafts Cthulhu of de Black Lodge uit Twin Peaks.
Maar ook de non-fictie van pakweg Stephen Hawking
stelt ons voor een probleem. Fisher: ‘In many ways,
a black hole is more weird than a vampire. The bizarre
ways in which it bends space and time are completely
outside our common experience, and yet a black hole
belongs to the natural-material cosmos – a cosmos which
must therefore be much stranger than our ordinary
experience can comprehend.’
Terwijl het bij the weird gaat over een aanwezigheid van
iets wat hier niet hoort, heeft the eerie te maken met
de vraag van agency. Welke entiteit was hier aan het
werk? Is er wel een entiteit? ‘The eerie’, aldus Fisher, ‘is
constituted by a “failure of absence” or by a “failure of
presence”.’ In de HBO-serie Westworld vind je dergelijk
gebrek aan zowel afwezigheid als aanwezigheid: robots
die plots een zelfbewustzijn blijken te hebben, of de
wetenschapper Bernard die na zeven episodes een robot
blijkt te zijn (hij krijgt zijn eigen blauwdruk in handen en
zegt: ‘This doesn’t look like anything to me.’). Er is iets
waar er niets zou moeten zijn, of er is niets waar er iets
zou moeten zijn.
Ook buiten de fictie stoten we op eerie situaties: de
aanwezigheid van verbeelding in een spelcomputer,
of de afwezigheid van buitenaards leven in een onmetelijk heelal. Een ander voorbeeld vinden we in recent
onderzoek naar zelfbewustzijn. In samenwerking met
hersenwetenschappers onderzocht neurofilosoof Thomas
Metzinger neurologische data van onder meer mediterende zenboeddhisten, patiënten met locked-insyndroom,
fantoompijnen, lucide dromen en hallucinogene drugservaringen. Metzinger kwam tot de conclusie dat er niet
zoiets is als een ‘zelf’. In zijn boek Being No One (2004)
vergelijkt hij ons brein met een lege bioscoop, of een
vluchtsimulator zonder piloot. Onze hersenen projecteren
een avatar in ons brein waarmee we ons identificeren.
Net als de Westworld-robot Bernard hallucineren we ons
een ‘ik’. Maar eigenlijk is er niemand thuis.
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Deze weird en eerie verhalen die tot ons komen via
zowel de fictie als de wetenschap bevragen de grenzen
van menselijke kennis in een onvatbare wereld.
Menselijke emoties worden beantwoord met een stilte,
met een onverschillig schouderophalen van een amorele
kosmos. Een koude, onderhuidse chaos ondergraaft het
fragiele weefsel der mensheid. Wij, de personages in
deze verhalen, stoten op iets (of niets) wat dwingt tot
nederigheid. Het menselijk brein botst op zijn limieten.
You know nothing, Jon Snow.
Als een computer creatiever blijkt dan de mens, dan
klopt mijn beeld van de mens niet. Als elk object bestaat
uit elementaire deeltjes waarvan de status onzeker is,
dan is mijn conceptie van al wat mij omringt verkeerd.
Als mijn eigen brein een lege bioscoop is, waar ben ik
dan? De realiteit manifesteert zich als iets onvoorstelbaars en ik ben weerloos. Mijn pupillen geven niet thuis.
Mijn gedachten breken.
5.
Wanneer Voyager 1 in 1980 voorbij de ijsringen rond
Saturnus scheert, blijkt tot eenieders verbazing alle
apparatuur nog te werken – ook de camera die ons de
eerste gedetailleerde planetenfoto’s opleverde. Dat
brengt Carl Sagan, die op dat moment nog steeds
wacht op buitenaards antwoord, op een idee: wat als
de camera nu eens werd omgedraaid om een foto te
nemen van de aarde? De NASA is in eerste instantie
nogal weigerachtig: de aarde is te ver weg om noemenswaardige details op te leveren. Maar Sagan zet door,
argumenterend dat het een uniek perspectief op onze
plaats in het universum zou opleveren. Tien jaar later
krijgt hij zijn zin: op Valentijnsdag 1990 wordt een van de
meest iconische beelden in de geschiedenis geschoten,
met een camera die aan de rand van ons zonnestelsel
zweeft, zowat 6 miljard kilometer verwijderd van de plek
waar hij werd geconstrueerd. Op de foto is de aarde een
miniscuul blauw stipje, kleiner dan een pixel, hangend in
een oneindig zwart. De bevreemdende selfie wordt Pale
Blue Dot gedoopt en zou niet misstaan als cover voor
The Call of Cthulhu: ‘We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not
meant that we should voyage far.’
Sf-schrijver J.G. Ballard was niet geïnteresseerd in outer
space. ‘Science fiction is out there: we are living in it’, zei
hij in een interview met Penthouse in 1968. Al voor de
digitale revolutie zag hij sciencefiction als iets wat zich
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steeds meer van de boekenkast naar het dagelijks leven
verplaatste met de opkomst van onder meer popmuziek,
televisie, Hollywoodfilms, massaconsumptie, publiciteit
en psychedelica. Het waren niet zozeer die fenomenen
zelf die Ballard fascineerden, als wel de bevreemdende
psychosociale effecten ervan op ons reptielenbrein. ‘I
am interested in the vast cosmology of inner space.’
Inderdaad: de weird en de eerie van de ‘Shadowhaunted Outside’ lopen door tot in onze zenuwbanen,
dat inwendige landschap van angsten en dromen,
die mysterieuze, onontwarbare chaos van onze eigen
motieven en emoties.
Terwijl ik naar de Pale Blue Dot-foto staar, drink ik mijn
kop koffie en verwens ik de goal van Umtiti, die zopas
mijn jongensdroom aan flarden heeft gekopt. Ik vraag
me af hoe het met mijn zoontje gaat op scoutskamp, ik
mis hem. Mijn koffie, de halve finale van het WK voetbal,
mijn gemis, en de bleek-blauwe stip. De clash tussen
Chuck Berry’s ‘Johnny B. Goode’ en de ijsringen rond
Saturnus. Al deze werelden samen, verstrengeld in een
Möbiusring. Dit ben ik en dit ben ik niet, ik doe dit en ik
doe dit niet, ik ben hier en ik ben hier niet. Vreemd.
Vandaag zet Voyager 1 haar reis verder. Tegen alle
verwachtingen in is ze nog steeds in contact met Cape
Canaveral terwijl ze aan een snelheid van 55.000 kilometer per uur door de ruimte klieft. Voyager 1 is het
eerste door mensen gemaakte object dat het zonnestelsel heeft verlaten. De sonde met de gouden plaat
bevindt zich nu in het intergalactische plasma, de leegte
tussen twee sterrenstelsels. Over 44.000 jaar pas bereikt
ze een nieuwe ster. Maar we moeten niet verder naar
aliens zoeken. We zijn hier al.
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Cthulhu © H.P. Lovecraft
AlphaGo vs. Lee Sedol
Voyager © NASA
Weird Tales, mei 1942
H.P. Lovecraft © Lucius B. Truesdell
AlphaGo, filmstill © Greg Kohl
Pale blue dot

Ballard, J.G. (2012). Extreme Metaphors.
Interviews with J.G. Ballard 1967-2008.
Londen: Fourth Estate.
Fisher, Mark (2016). The Weird and the
Eerie. Londen: Repeater Books.
Lovecraft, H.P. (2016). The Classic Horror
Stories. Oxford: Oxford University Press.
Metzinger, Thomas (2004). Being No One.
The Self-Model Theory of Subjectivity.
Cambridge, Massachusetts: The
MIT Press.
Voyager 1 is te volgen op: https://voyager.
jpl.nasa.gov/
De Voyager Golden Record is integraal
te bekijken en te beluisteren op
YouTube: www.youtube.com/
watch?v=ROMKbthmyOU
De eerste twee seizoenen van WestWorld
zijn te bekijken op Telenet Play More.
Meer over AlphaGo: https://www.
quantamagazine.org/artificialintelligence-learns-to-learn-entirely-on-itsown-20171018/
Er verscheen zopas een documentaire
op Netflix over de wedstrijd AlphaGo
vs. Sedol: AlphaGo.

Thomas Ryckewaert is acteur en theatermaker.
Deze tekst is het eerste deel van zijn meerjarige project
Move 37. Het volgende luik, een lecture-performance,
gaat in première op 16 februari 2019 in deSingel.
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Milo Rau en Joachim Ben Yakoub in gesprek over het Manifest van Gent
(A)

In mei publiceerde NTGent het Manifest
van Gent. Dat bestaat uit tien regels waar
de producties van het stadstheater zich
de komende tijd aan moeten houden,
of waar ze zich tenminste toe moeten
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verhouden. Bye bye artistieke vrijheid?
‘Iemand omschreef het Manifest als een
dans met handboeien.’
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Door

Sébastien Hendrickx

De twee mannen ontmoeten elkaar
in het gebouw van de VRT, waar
Milo Rau is uitgenodigd voor een
talkshow in primetime. De Zwitserse
regisseur lijdt niet onder een gebrek
aan Vlaamse media-aandacht sinds
hij artistiek leider werd van NTGent.
Toen het stadstheater op zoek ging
naar een ex-jihadstrijder voor een
theaterproject rond het Lam Gods, of
wat later een kunstwerk van Honoré
d’O uit de inkomhal wilde verwijderen, zorgde dat voor de nodige
opschudding. La reprise (2018),
Rau’s voorstelling over de homofobe
moord op Ihsane Jarfi in Luik, werd
dan weer met kritische lof overladen.
Joachim Ben Yakoub werkte
onlangs zijn proefschrift over de
esthetiek van de Tunesische revolutie af en coredigeerde het veelbesproken dekoloniseringsnummer
van rekto:verso. Als ex-medewerker
van de Brusselse Pianofabriek dacht
hij al vaker na over hoe een kunstinstelling zich concreet tot haar
stedelijke context kan verhouden.
Hij voelt zich kritisch uitgedaagd
door de regels van het Manifest.
ETC

Waarom kwam NTGent met
deze regels op de proppen?

Milo Rau: Een van mijn doelen was
om het stadstheater open te breken
voor de onafhankelijke theaterscene en internationale tournees.
Ik wilde ook dat we samenwerken
met niet-professionele spelers,
niet alleen met de twintig Vlaamse
acteurs die iedereen kent. Ik leerde
ondertussen dat het Belgische
theatersysteem wel wat meer openstaat voor zulke regels dan pakweg
het Franse of het Duitse.
ETC

Is het Manifest meer een
reactie op die systemen dan
op het Belgische of Vlaamse?

M.R. Ja. Neem de regel over
tekst. (zie blokje 4 op p. 25 red.) Het
herwerken van bestaande teksten
tijdens repetities is heel normaal in
België, maar in Duitsland of Frankrijk
gebruik je de Schiller of de Molière
zoals die is geschreven. Een andere
reden voor het Manifest heeft te
maken met de institutionele politiek.
Overal waar kunstenaars komen,
zijn impliciete regels aanwezig. Als
politiek denker voel ik de behoefte
om die te expliciteren. Ik geloof niet
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dat er één enkele film was die de
beroemde Dogma 95-regels van a
tot z volgde. Het is niet mijn bedoeling om dogmatisch te zijn, maar om
de discussie te openen.
Joachim Ben Yakoub: Inderdaad,
de poortwachters van culturele
instellingen houden de dogma’s
meestal als kaarten achter hun rug
verborgen. Door ze zo op tafel te
leggen, krijgen ze wel wat de kracht
van een bevel. Een andere strategie
zou erin kunnen bestaan om te
communiceren dat je van specifieke
regels gebruikmaakt zonder de regels
zelf openbaar te maken. Het is dan
aan de medewerkers om die stapsgewijs te ontdekken. Bij Dream City,
een festival in Tunis, doen ze het zo.
De dansers-choreografen Selma en
Sofiane Ouissi initieerden dat indertijd als een collectieve performance in
de openbare ruimte, bedoeld om het
spektakel van het regime van dictator
Ben Ali te ondermijnen, en dat maar
liefst vijf jaar voor de gerevolteerde
massa erin slaagde om de dictator te
verdrijven! Gaandeweg groeide het
uit tot een festival voor hedendaagse
kunst in het oude stadscentrum. Toen
ik met de kunstenaars en directie
van Dream City sprak, kreeg ik te
horen hoe belangrijk het was om ‘het
protocol’ te volgen. Ik zocht er vervolgens naar, maar kon dat protocol
nergens vinden! (lacht) Het bleek iets
relationeels te zijn: de regels konden
veranderen na elk gesprek dat Selma
en Sofiane hadden met de kunstenaars, onderzoekers of het publiek
van het festival.
M.R. Ik begrijp dat je onder het juk
van min of meer klassieke dictaturen
de drang kunt voelen om de idee van
een protocol op zijn kop te zetten.
De laat-kapitalistische of neoliberale
wereld waarin ik leef zie ik echter
als een niet-dogmatische wereld, in
de zin dat de dogma’s onzichtbaar
blijven, hoewel ze er wel degelijk zijn.
ETC

Hoe reageren de kunstenaars
met wie NTGent werkt op de
beperking van hun artistieke
vrijheid?

M.R. We hebben het met hen
besproken en ze begrijpen allemaal
dat het om structurele verandering
gaat. Het Manifest beperkt trouwens
ook mijn eigen artistieke praktijk.

Vaak mix ik professionele acteurs
met niet-professionelen, maar soms
werk ik liever uitsluitend met ervaren
spelers. Welnu, dat is voorbij: geen
elitaire casts meer! (Rau verwijst
naar regel 7: zie p. 27, red.)
Het Manifest is er eerder om
de instelling te veranderen dan
de kunsten. Regel 10 is bijzonder
moeilijk voor een huis als NTGent:
‘Elke productie moet op minstens
tien plaatsen in minstens drie landen
worden vertoond. Geen enkele
productie mag het repertoire van
NTGent verlaten vooraleer dit aantal
is bereikt.’ De consequentie is dat
we plaatsen moeten proberen te
vinden voor al onze producties, zelfs
als ze niet zo populair zijn. Ik weet
dat het hele apparaat binnenshuis
bij het lezen van deze regel dacht: oh
shit. Het Manifest werpt problemen
op voor alle betrokkenen. De
Braziliaanse kunstenares Christiane
Jatahy omschreef het dan ook als
‘een dans met handboeien’.

1. Het gaat er niet
alleen meer om
de wereld voor te
stellen, het gaat
erom die wereld
te veranderen.
Doel is niet om de
realiteit voor te
stellen, maar om
de voorstelling
zelf reëel te
maken.

ETC

Enkele jaren geleden schreef
Benjamin Verdonck een manifest waarin hij het Vlaamse
podiumkunstenveld uitnodigde
om een aantal regels te
volgen die hun ecologische
voetafdruk konden verminderen. Kritische stemmen
beweerden toen dat het voorstel Verdoncks eigen esthetiek
opdrong aan de rest van het
veld. Kun je die kritiek ook
toepassen op het Manifest
van Gent?

M.R. Het Manifest gaat niet over
esthetiek maar over structuren.
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Het correspondeert inderdaad
met wat we zouden willen zien in
NTGent, met hoe we denken dat
een stadstheater en zijn zelfbeeld
zouden moeten veranderen. Het is
ons standpunt als toeschouwers,
als leden van het theatersysteem.
Ik besef dat er veel andere interessante perspectieven bestaan, maar
die kunnen dus alleen expliciet
worden besproken wanneer we onze
eigen kaarten laten zien.

2. Theater is geen
product, het is een
productieproces.
Onderzoek,
castings,
repetities en
de debatten
die daarmee
gepaard gaan
moeten publiek
toegankelijk zijn.

ETC

Joachim, ik ben benieuwd
naar wat je denkt over regel 3:
‘Het auteurschap ligt geheel
en al bij wie bij de repetities
en de voorstelling betrokken
is, wat ook hun functie mag
wezen – en bij niemand
anders.’ Ik weet dat je zelf
kritisch staat tegenover
de idee van individueel
auteurschap.

J.B.Y. Klopt. Ik geloof dat de rol van
de individuele kunstenaar-als-auteur
vaak wordt overschat. Hoeveel van
wat wordt gezegd, geschreven of
gespeeld, komt uit de mond of pen
van één enkele kunstenaar? Het gros
van wat we kunnen bedenken en
ons inbeelden is a priori gevangen
in een interpersoonlijk web en wordt
bemiddeld door een gedeeld taalsysteem. Vooral wanneer kunstenaars
gevoelige maatschappelijke onderwerpen willen aansnijden, moeten
ze verder kunnen denken dan hun
eigen ego, in functie van een sociale
groep die het mikpunt vormt van
gewelddadige aanvallen.
De focus op de individuele
auteur heeft ook gevolgen voor de
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ontvangst van een kunstwerk. Vaak
beïnvloedt de naam van een kunstenaar de gepercipieerde waarde ervan
meer dan het eigenlijke kunstwerk
zelf. De meeste mensen kwamen
naar het Kunstenfestivaldesarts om
de nieuwste voorstelling van Milo
Rau te zien, en niet voor La reprise,
een docutheaterstuk dat islamofobe vooroordelen bekritiseert of
de dramatische vorm bevraagt die
centraal staat in de westerse canon.
Ze zullen ook NTGent bezoeken
omwille van Milo Rau. De auteur is
een sleutelfiguur in de hypercompetitieve context waarin we leven,
en al te vaak is het de naam van
een blanke, mannelijke regisseur
die de collectieve bijdragen onzichtbaar maakt.
Hoever ben je bereid om te gaan
met het opofferen van de individuele
auteur? Zou de stad coauteur of
-regisseur kunnen worden? Stel
je een dogma voor dat het stadstheater aanzet om minstens één
productie per jaar door de stad
Gent te laten maken.
M.R. Dat is een interessante
suggestie. Wel geloof ik dat er nog
een lange weg te gaan is vooraleer
de idee van de individuele auteur
wordt opgeofferd. In mijn Europatrilogie (The Civil Wars (2014), The
Dark Ages (2015) en Empire (2017),
red.) komt geen enkel woord van mij
voor. Alle teksten zijn een montage
van fragmenten uit interviews met
de cast. Toen ik werd genomineerd
voor de prijs voor het beste toneelstuk in de Duitstalige wereld, had de
jury een pittige discussie. Ze besloot
dat ze me niet kon selecteren omdat
ik de tekst niet zelf had geschreven.
Waarop ik antwoordde: ‘Dat klopt.
Ik was enkel de stenograaf, maar
waarom geef je de prijs dan niet aan
het hele team?’
De meeste teksten voor La
reprise kwamen dan weer voort uit
de improvisaties van de spelers. De
auteursrechten gaan naar ons allen,
inclusief de geluids- en lichttechnici,
de productiemanager en onderzoeksassistent. Emancipatie blijkt wel niet
altijd even gemakkelijk te zijn. Voor
sommige acteurs is het nogal stresserend om aan het begin van een
repetitie niet te weten wat ze die dag
zullen doen. En voor technici is het
niet altijd even leuk om aanwezig te
zijn bij al die collectieve try-outs.

Etcetera 154

“ Overal waar
kunstenaars komen,
zijn impliciete regels
aanwezig. Als politiek
denker voel ik de
behoefte om die te
expliciteren – niet om
dogmatisch te zijn,
maar om de discussie
te openen.
”
(Milo Rau)

ETC

Ook dat komt over als een
reactie op het Duitse of
Franse systeem. In Vlaanderen
emancipeerden acteurs
zich meer dan twintig jaar
geleden. Stel je een mix voor
van regietheater en het model
van het spelerscollectief?

M.R. De Vlaamse collectieven
ensceneren doorgaans westerse
klassiekers. Volgens mij is het niet
genoeg om de regisseur uit te
schakelen. Je moet ook deze teksten
overboord durven te gooien. Het
postmoderne excuus dat je je een
stuk steeds toe-eigent zodra je het
belichaamt, valt niet vol te houden.
Ik houd wel van karaoke, maar we
moeten ook wat nieuwe muziek
maken, niet? Ik heb geen nood
aan het zoveelste stuk, geschreven
in de jaren 1950, dat het eeuwige
verhaaltje van ‘de bourgeoisie zou
alles doen voor het geld’ aframmelt.
Ik besef dat de idee van een tabula
rasa – dat een kunstenaar aan alles
moet kunnen werken – een beetje
romantisch is. Dat is waarom ik
voor multifunctionele collectieven
ben. Het is eenvoudigweg een te
moeilijke klus om te klaren voor één
persoon of afdeling alleen. Hier komt
de regisseur opnieuw in beeld, als
een stenograaf, een sparringpartner,
een soort trainer, wat dan ook.
In Vlaanderen lijken Goethe
en Dürrenmatt misschien exotische jongens uit Duitsland, maar
eigenlijk kiest men ze vooral om
hun naamsbekendheid. Toen ik een
jonge regisseur van in de twintig
was, maakte ik een toneelstuk

3. Het auteurschap
ligt geheel en
al bij wie bij de
repetities en
de voorstelling
betrokken is, wat
ook hun functie
mag wezen – en
bij niemand
anders.

waarin één enkele zin van Goethe
stond. Daarop vroeg men me of we
‘naar Goethe’ op de poster konden
vermelden. Ze geloofden dat Goethe
zou verkopen en Milo Rau niet. Ik
apprecieerde hun pragmatisme en
antwoordde: ‘Oké, maar laat me dan
nog een zinnetje toevoegen zodat we
“naar Hitler” kunnen schrijven. Dat
verkoopt nog beter!’ (lacht) Dat is
het systeem waar ik vandaan kom.
J.B.Y. Ik zou graag terugkomen op
de vraag in hoeverre het Manifest
je eigen artistieke praktijk weerspiegelt. Regel 9 (zie p. 28, red.) doet
me namelijk denken aan de visie
van jouw gezelschap International
Institute of Political Murder (IIPM).
Dat is erin geslaagd om een gesofisticeerde ‘empathische machine’ te
creëren die wereldwijd kan worden
ingezet. Je maakte producties
in Rwanda, Roemenië, Rusland,
Congo… Als ik advocaat van de
duivel speel, zou ik kunnen beweren
dat je machine willekeurige lokale
politieke controverses kan omzetten
in universele toneelstukken die
hoogst concurrentieel zijn op de
internationale podiumkunstmarkten.
Wat betekent het om die machine
te vertalen naar tien dogma’s voor
een stadstheater, en verhoudt ze
zich tot de bestaande artistieke
dynamieken in de stad Gent? Ik
ben wat bezorgd dat een deel van
de problemen met het vorige artistieke team zich kunnen herhalen.
Johan Simons wilde van NTGent
een theater ‘midden in de stad,
midden in de wereld’ maken, maar
richtte zich op de wereld en vergat
de stad. De uitdaging bestaat er
vandaag in om de stad het theater
binnen te brengen als een vorm
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“ Vaak beïnvloedt
de naam van
een kunstenaar
de gepercipieerde
waarde ervan meer
dan het eigenlijke
kunstwerk zelf.
”
(Joachim Ben Yakoub)

van compensatie of herstel. Het is
hoogdringend om recente stedelijke
ontwikkelingen bij te benen.
M.R. Ik denk dat het grootste
probleem met Johan – en het
management – was dat ze NTGent
wilden gebruiken als een groot
Duits stadstheater. Maar NTGent
is niet dat soort van machine: het
is een piratensloepje, geen grote
tanker. Er zijn grenzen aan wat we
kunnen produceren. Het maken van
burgerlijk theater – daaronder versta
ik de combinatie van willekeurige
klassieke of popmuziek met een
willekeurige dramatische tekst uit
de westerse traditie, uitgevoerd
door een sterrenensemble – is
materieel niet mogelijk voor ons.
We creëren volgend seizoen acht
huisproducties. Mochten we
één grote musical à la Ivo van
Hove willen produceren, dan
zouden we drie van die projecten
moeten afvoeren.
We werken met lokale spelers als
Victoria Deluxe, Action Zoo Humain,
Miet Warlop en Lies Pauwels, en
zetten een workshopprogramma
op met de universiteit en de kunstacademie. Daarnaast nodigen we
internationale kunstenaars uit zoals
Faustin Linyekula, van wiens werk
we houden en dat ook een bijzondere relatie heeft met de geglobaliseerde ‘empathische machine’ waar
je het over hebt.
Interessant aan Gent is dat het
een kleine stad is. Je kunt gemakkelijk mensen van verschillende
milieus uitnodigen. Met het Lam
Gods-project proberen we precies
dat te doen, en om het te realiseren moet je wel de stad in. Als
theaterregisseur probeer ik tot op
zekere hoogte populair te zijn: ik
wil begrepen worden. Ik wil discussies genereren, zoals deze. Aan de
andere kant ben ik het gewoon om
op onbekende terreinen te landen,
waardoor ik lokale experts nodig
heb. In Rusland of Congo ken ik
bijvoorbeeld de wetten niet, waardoor ik advocaten moet betrekken
bij het maakproces. Wat ik op die
plekken aantref, breng ik terug op
het podium om het te tonen aan een
publiek. Door van de geijkte paden
af te wijken trek je soms andere
soorten toeschouwers aan. Hate
Radio (2001) bijvoorbeeld, een stuk
over de rol van Radio Mille Collines

in de Rwandese genocide, trok
veel mensen uit de Congolese en
Rwandese diaspora naar de zalen.
Dat is trouwens wat ik mis in de
onafhankelijke scene. Ze blijft
vrij solipsistisch.
J.B.Y. Juist, met het Lam Godsproject trekken jullie de stad in,
wel uitgaande van een historisch
gefixeerde en canonieke representatie ervan en niet van de bestaande
relationele dynamieken. Toch lijkt
het me een mooie manier om het
nieuwe seizoen van een vernieuwd
stadstheater aan te vatten: een theatrale heropvoering van een oude,
complexe weergave van de stad Gent.
ETC

Joachim, hoe kijk jij vanuit
het perspectief van je doctoraatsonderzoek naar de
esthetiek van de Tunesische
revolutie aan tegen regel 1,
die een geloof uitdrukt in het
maatschappelijk transformatieve potentieel van theater:

4. De letterlijke
bewerking van
klassiekers op
het podium is
verboden. Als er
bij de start van de
repetities al een
tekst – boek, film
of toneelstuk –
beschikbaar is,
mag deze niet
meer dan 20
procent van de
voorstellingsduur
uitmaken.
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‘Het gaat er niet alleen meer
om de wereld voor te stellen,
het gaat erom die wereld te
veranderen. Doel is niet om
de realiteit voor te stellen,
maar om de voorstelling zelf
reëel te maken.’
J.B.Y. Een revolutie begint met de
plotse, bijna ongemedieerde emergence of the real. Burgers worden
door een collectieve drive tot een
collectieve performance aangespoord. Ze brengen hun lichamen
in gevaar, riskeren zelfs de dood
om maatschappelijke verandering
teweeg te brengen. Een revolutie is
een spontane vernietiging van de
symbolen van die wereld die hen
gegijzeld houdt. Er is geen regisseur die het script ervan opstelt,
al kun je achteraf wel een soort
van dramaturgie in het gebeuren
herkennen.
En natuurlijk verander je de
wereld voortdurend, zelfs met de
kleinste vorm van opstand, met elke
theatervoorstelling die je maakt. Ik
zou zelfs zeggen dat het onmogelijk
is om de wereld niet te veranderen
als je artistiek interageert met je
omgeving. Maar als je zegt dat het
gaat om de representatie zelf reëel
te maken… Dat lijkt me moeilijk.
In de zwarte doos van het theater
kun je toch niet ontsnappen aan de
representatie?

5. Minstens een
kwart van de
repetitietijd
moet buiten
een theaterzaal
plaatsvinden.
Een theaterruimte
is elke ruimte
waarin ooit
een toneelstuk
is ingestudeerd
of uitgevoerd.

M.R. Soms wel. Want wat is een
revolutie? Dat is een voorstelling die
werkelijkheid wordt. Neem bijvoorbeeld het eerste Franse parlement,
dat op een bepaald ogenblik zei:
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‘Nu verenigen wij ons en zijn wij de
natie.’ Daarop werden ze daadwerkelijk de natie en werd de koning een
kopje kleiner gemaakt. Ze bootsten
bovendien clichés van de Romeinse
republiek na om hun eigen
moderne, nationale staat vorm te
geven. Het doen alsof werd echt,
op een vreselijke manier misschien,
maar het werd echt. Je kunt de
realiteit dus wel degelijk symbolisch
heruitvinden.
ETC

Met The Congo Tribunal
(2015–…) richtte je een
fictieve rechtbank op voor
een reële misdaadzaak in
Oost-Congo, waarbij enkele
van de echte belanghebbenden aanwezig waren in
de ‘rechtszaal’. Je project
droeg bij aan een bestaande
politieke strijd. Ik vraag me
af hoe de betrokkenheid van
buitenstaanders, bezoekers,
zich verhoudt tot die van
bewoners – bijvoorbeeld
Tunesiërs die de straat
opgaan om te vechten voor
hun rechten. Zijn veel van de
politieke worstelingen waar
westerse kunstenaars zich
mee verbinden geen vormen
van ‘tweedegraadsstrijd’, de
strijd van anderen?

M.R. In een geglobaliseerde wereld
is er geen ‘strijd van anderen’ meer.
Als ik naar Congo ga, dan is het
Westen daar al: kijk maar naar de
multinationals, de Wereldbank, de
grote ngo’s enzovoort. Misschien
klinkt dit wat romantisch, maar er
is niet alleen uitbuiting, er is ook
zoiets als solidariteit. En verantwoordelijkheid. Onze rijkdom en vrede
zijn gebaseerd op een voortdurend
proces van externalisering en exploitatie. Zwitserland zou geen week
overleven mocht het uit de wereldmarkt worden gehaald.
De eerste Congo Tribunal was
een utopisch maar zeer reëel experiment in solidariteit. De Congolese
Minister van de Mijnen en die
van Buitenlandse Zaken werden
naderhand ontslagen. Op dit ogenblik loopt een campagne om tien
nieuwe rechtbanken op te starten in
verschillende steden in Oost-Congo,
totdat de instelling die nodig is – een
internationaal hof voor economisch
recht – in werkelijkheid bestaat.

Etcetera 154

“ De Vlaamse collectieven ensceneren
doorgaans westerse
klassiekers. Volgens
mij is het niet genoeg
om de regisseur uit
te schakelen. Je moet
ook deze teksten
overboord durven
te gooien.
”
(Milo Rau)

J.B.Y. Ik ken veel jonge Belgische
kunstenaars die naar Congo of
Palestina afreisden als een soort
bedevaartstocht. Blijkbaar voelen
ze dichter bij huis niet genoeg
politieke urgentie. Enkel in de
‘Global South’ slagen ze erin om
hun artistieke praktijken opnieuw
uit te vinden. Volgens mij moet
kunst altijd uitgaan van je eigen
relatie tot de omstandigheden en
onderwerpen waarmee je te maken
hebt. Veel mensen negeren hun
eigen positionaliteit wanneer ze
projecten opzetten in het buitenland. Natuurlijk gaat het uiteindelijk
om het overstijgen van je eigen
subjectiviteit en het vertellen van
een universeler verhaal.
M.R. Het belangrijkste is de realiteit
van solidariteit: wat gebeurt er in
de periode waarin je een kunstwerk
voorbereidt? Een project als The
Congo Tribunal bestaat niet alleen
in het moment. De voorbereidingen
duren twee jaar en in die twee jaar
ontmoet je mensen honderd keer.
Je brengt samen maanden door,
en zo wordt het meer dan een

6. In elke productie
moeten op
het toneel
minstens twee
verschillende
talen worden
gesproken.

kunstproject. Je zou het kunnen
vergelijken met een liefdesrelatie.
Het is geen optelsom van jou en
iemand anders, maar gaat over
je gemeenschappelijke strijd,
het gevoel dat je samen een
engagement aangaat.
Daarom vind ik de voortzetting
van een project zo belangrijk: het
creëren van een tweede en derde
en tiende rechtbank, het maken
van nieuwe versies van oudere
producties enzovoort. Het is ook
waardevol om steeds weer met
dezelfde acteurs samen te werken.
Het mooie van werken voor een
stadstheater is ook dat je een groep
van min of meer honderd mensen
hebt met wie je over een langere
periode blijft werken.
ETC

Sommige regels in het
Manifest lijken in te zetten
op een meer divers scala aan
medewerkers en bezoekers.
De regel over meertaligheid
op het podium bijvoorbeeld
(regel 6, red.) of die over
niet-professionele medewerkers (regel 7, red.).

J.B.Y. Ik heb vragen bij de idee van
de ‘niet-professioneel’. Hoe definiëren
we professionaliteit en artistieke
kwaliteit? Het is vaak een van die
kaarten die de institutionele poortwachters achter hun rug houden.
Tegenwoordig zijn de middelen voor
artistieke productie meer dan ooit
gedecentraliseerd door de digitalisering. Als autodidact heb je geen
kunstacademie of andere kunstinstelling nodig om je werk te maken.
Je creëert je eigen professionele
omgeving en online-distributieplatformen. Wat in deze informele circuits
gebeurt, wordt vaak niet erkend
door de kunstinstellingen, maar

7. Minstens twee
van de acteurs
op het podium
mogen geen
professionele
acteurs zijn.
Dieren tellen niet
mee, maar zijn
welkom.
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deze kunstenaars hebben in principe
evenveel recht op de infrastructuur
en financiële middelen die de instellingen kunnen bieden.
Wanneer zogenaamde ‘niet-professionelen’ wél worden opgevist,
dan is het vaak moeilijk om de sociale
redenen daarvoor te omzeilen. Ze zijn
er omdat ze directe ervaring hebben
met sociale uitsluiting, ze komen uit
een gemarginaliseerde buurt enzovoort. Meestal moeten ze vervolgens
hun eigen conditie naspelen op
een authentiekere manier dan een
‘professionele’ acteur dat zou kunnen.
Hoe geraken we hieraan voorbij?
M.R. In La reprise is er een moment
waarop de acteur Johan Leysen en
een niet-professionele speelster – een
hondenoppasser in het echte
leven – samenzitten en een verhaal
vertellen, allebei naakt. Ze doen dat
niet één maar honderd keer, over
de hele wereld. Voor mij is dat een
romantisch, misschien utopisch
voorbeeld van hoe we met elkaar
zouden kunnen interageren. Ik houd
van de hiërarchie die voortdurend
verschijnt en verdwijnt.
Toen we de regel introduceerden, voelde actrice Sara
De Bosschere zich niet goed bij de
idee dat we ‘trofee-niet-professionelen’ in onze voorstelling zouden
opnemen. Ze had gelijkaardige
bedenkingen bij hun zogenaamde
authenticiteit. De vraag is of we hier
wel aan voorbij kunnen geraken
zonder voor langere tijd met
elkaar samen te werken. Pas dan
kunnen de machtsverhoudingen
wijzigen. Regel 7 is misschien wel
de enige echt esthetische: hij heeft
te maken met de kwaliteit van
iemands aanwezigheid op de scène.
Waarschijnlijk is het daarom dat
de castings zoveel tijd in beslag
nemen. Het is niet makkelijk om
intelligente performers te vinden.
Op zich heeft die intelligentie niets
te maken met de loopbaan die ze
daarnaast hebben.
J.B.Y. Hoe zou de stad deel kunnen
uitmaken van het proces, niet als
een ‘niet-professionele’ speler maar
als een autonome verhalenverteller?
Hoe kan de stad haar eigen verhalen
vertellen, van onderuit?
Ik zou graag even terugkeren
naar regel 9, die over repeteren
of optreden in een conflictgebied.
Daar voel ik de grenzen van de

“ In een geglobaliseerde wereld is
er geen ‘strijd van
anderen’ meer. Als ik
naar Congo ga, dan
is het Westen daar
al: kijk maar naar de
multinationals, de
Wereldbank, de grote
ngo’s enzovoort.
”
(Milo Rau)

geglobaliseerde empathische
machine. België en Gent zitten
eigenlijk al vol conflicten. Je voelde
enkele daarvan toen je op zoek was
naar ex-jihadi’s voor het Lam Godsproject, niet? Dat genereerde zoveel
woede en wantrouwen. Misschien
was NTGent de afgelopen tien jaar
wel al actief in een conflictgebied...
M.R. Het tweede deel van de
regel is ook belangrijk. Het gaat
om plekken ‘zonder enige culturele
infrastructuur’. Ik vond het erg
waardevol om in Congo, Rusland
of Noord-Irak te werken omdat het
productieproces er een pedagogische kant heeft. Je moet structuren
van nul af aan opbouwen, structuren
die volstrekt normaal zijn voor ons.
Zo ontdek je soms wat je níét nodig
hebt. Toen we The Congo Tribunal
in Bukavu presenteerden, was er
geen cameraman in de buurt. Het
was te duur om mensen uit Europa
te laten overvliegen, dus begonnen
we lokale fotografen les te geven. Ze
werden cameramannen en -vrouwen
en uiteindelijk maakten ze zelf een
Swahili-versie van het project en
richtten ze een klein tv-station op. Je
creëert zo ook een infrastructuur die
zelf kunst kan blijven produceren.
Ik vind de regel interessant, maar ik
besef dat er veel kritische vragen uit
voortvloeien. Je bent te beleefd om
het te vermelden, maar er is ook de
kwestie van het ramptoerisme.
J.B.Y. Inderdaad. Je zou kunnen
zeggen dat je een conflictzone als
instrument gebruikt voor de ontwikkeling van je artistieke praktijk of
pedagogie.

27

9. Minstens één
productie per
seizoen moet
gerepeteerd
of opgevoerd
worden in een
conflictzone of
in oorlogsgebied,
zonder enige
culturele
infrastructuur.

M.R. Juist. En natuurlijk ben je zelf
ook het voorwerp van instrumentalisering. Toen we The Moscow
Trials uitvoerden (gebaseerd op het
proces van leden van de activistische
punkband Pussy Riot in 2012, red.)
gebruikten sommige medestanders
van Poetin het project om zich tolerant voor te doen. Iets gelijkaardigs
gebeurde met The Congo Tribunal en
het regime van Kabila. Toch besloot
ik om die paradoxen te accepteren.
Regel 9 gaat ook over een andere
manier van denken over internationalisering: een meer democratische
manier, met een focus op de periferie.
Het internationale festivalsysteem
produceert vaak het tegenovergestelde van een echt inclusief en
divers perspectief. Je hebt ondertussen dezelfde performances en
debatten in Tokio, Londen, Brussel,
Moskou en Kaapstad: het gaat om
een mondiale elite die haar idiote
identiteitsproblemen opvoert.
Wanneer je in Mosul in Irak gaat
werken, of in Centraal-Afrika – of

10. Elke productie
moet op minstens
tien plaatsen
in minstens drie
landen worden
vertoond.
Geen enkele
productie mag
het repertoire van
NTGent verlaten
vooraleer dit
aantal is bereikt.
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“ Ik heb vragen
bij de idee van de
‘niet-professioneel’.
Hoe definiëren we
professionaliteit en
artistieke kwaliteit? ”
(Joachim Ben Yakoub)

in de voormalige mijndistricten van
Charleroi of Luik, of een Gentse
wijk – is er de mogelijkheid om iets
op te starten dat misschien in drie
of vijf jaar tijd een echte structuur
zal worden.
ETC Ontbreekt er een regel?
J.B.Y. Ik vraag me dus nog steeds
af of de empathische machine van
IIPM in staat zal zijn om de verhalen
te faciliteren die de stad over zichzelf zou kunnen vertellen. Om ze te
faciliteren zonder ze te instrumentaliseren? Ik heb wel geen idee hoe ik
dit in één dogma zou samenvatten.
(lacht)
M.R. Dat is de moeilijkheid! Je
moet je ideeën samenballen tot een
kraakheldere zin of twee. Het lijkt
wat op magisch denken: de regels
moeten zo concreet zijn dat ze de
werkelijkheden die ze beschrijven,
kunnen produceren. Daardoor mis
je heel wat ideologisch gedoe,
veel ‘maar’ en ‘we mogen ook niet
vergeten dat’. Om de regel te kunnen
formuleren die je probeert voor te
stellen, moeten we misschien enkele
weken doorpraten. Maar er is zeker
ruimte voor regel 11!

(A)

The Moscow Trials
© IIPM & Maxim Lee

Sébastien Hendrickx is lid van de kleine redactie van
Etcetera, doceert aan het KASK en werkt daarnaast als
schrijver en dramaturg.
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De meester van
het lugubere

september 2018

Een portret van de Duitse theaterbestormer Ersan Mondtag
(A)

In het Duitse theater is er niemand
meer te vinden die nog niets van dit
enfant terrible heeft gezien of in ieder
geval van hem heeft gehoord. Het werk
van regisseur en vormgever Ersan
Mondtag houdt het midden tussen
theater, beeldende kunst en performance. Vanuit zijn diepgewortelde
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fascinatie voor horror bespeelt hij de
angsten van de toeschouwer meesterlijk met zijn extreem visuele stijl.
Mondtag toont zich dit seizoen voor
het eerst met twee producties aan
het Belgische publiek.

Etcetera 154

Door

Shirin Sojitrawalla

Ersan Mondtag werd geboren als Ersan Aygün, maar
tijdens een identiteitscrisis als tiener vertaalde hij zijn
Turkse familienaam gewoon lettergreep per lettergreep
naar het Duits. Aygün = dag van de maand = ‘maanddag’
(Mondtag). Zo luidt de bekoorlijke artiestennaam van
iemand die zichzelf als kunstenaar in de brede zin van
het woord beschouwt, en niet alleen als theatermaker.
Zijn doorbraak beleefde hij bij het Berliner Theatertreffen
in 2016, waar hij uitgenodigd was met zijn werk Tyrannis
(2015), gecreëerd in het Staatstheater Kassel. De
productie werd vervolgens uitgenodigd op het festival
Radikal jung in München.
Tyrannis tast zoals veel werk van Mondtag enthousiast
de grijze zone af tussen theater en beeldende kunsten.
Op het toneel leeft een gezin zijn dagelijkse leventje alsof
het bandwerk is. Vijf personen ontmoeten elkaar aan
een eettafel, trekken zich terug in hun kamers, ruimen
op, kijken tv, doen allerhande dingen zonder ook maar
een woord te zeggen. Het is een stille theateravond,
die zijn fascinatie ook dankt aan hoe het met lugubere
zaken speelt. Opeens staat er een zwarte vrouw voor
de deur die het gezin uit zijn routine brengt. Tyrannis
biedt een twee uur durende reflectie op de angst voor
het vreemde. Mondtag bedacht niet alleen het verhaal,
maar ook de spectaculaire vormgeving: schreeuwerige
kleuren, de waanzinnigste kapsels en weelderige decors.
Een psychedelische trip. Daarbij bewegen de figuren zich
merkwaardig, vertraagd, hortend, eerder als robots dan
als mensen. Pas aan het einde, bij het applaus, wordt
duidelijk dat de acteurs het stuk bovendien blind hebben
gespeeld: hun ogen zijn gesloten, er zijn grote nepogen
op hun gezicht geschilderd.

“ De aanname dat Mondtag
niet van acteurs houdt, kan
ermee te maken hebben dat ze
bij hem vaak niet schitteren
in hun individualiteit.

”

Mondtag staat sowieso bekend als een regisseur die
veel vraagt van iedereen met wie hij samenwerkt.
Hij doorbreekt graag de routine van acteurs, door ze
bijvoorbeeld in vormeloze fatsuits te steken of hen
achterwaarts te laten lopen, waarbij ze hun vertrouwde
ideeën van acteren achter zich moeten laten. Vaak wordt
hij verkeerdelijk geciteerd met de uitspraak dat acteurs
voor hem slechts rekwisieten zijn, omdat hij ooit heeft
gezegd dat acteurs voor hem even belangrijk zijn als
rekwisieten. Er zijn bepaalde acteurs met wie hij altijd
weer samenwerkt, zoals met de danseres Kate Strong
of de Belgische acteur Benny Claessens. De aanname
dat hij niet van acteurs houdt, kan er ook mee te maken
hebben dat ze bij hem vaak niet schitteren in hun individualiteit. Soms kun je de afzonderlijke figuren zelfs
nauwelijks van elkaar onderscheiden. Mondtag houdt
ervan om zijn spelers in originele kostuums te steken
die het volledige lichaam bedekken, met opgeschilderde
bloedsomlopen (Der alte Affe Angst uit 2016) of opgenaaide stoffen genitaliën (Die Vernichtung uit 2016 en
Das Internat uit 2018).

(B)
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(C)

“ Mondtag houdt ervan om zijn
spelers in kostuums te stoppen die
het hele lichaam bedekken, met
opgeschilderde bloedsomlopen
of opgenaaide genitaliën.
”

Driedubbeltalent
Ersan Mondtag werd in 1987 geboren in Berlijn en
groeide op in de wijk Kreuzberg. Na een stage bij de
regisseurs Frank Castorf en Claus Peymann assisteerde hij het Noorse theatermakersduo Vegard Vinge
en Ida Müller, dat opzien baarde met een twaalf uur
durende performance van John Gabriel Borkman (2011)
aan de Berliner Volksbühne. Zijn studie aan de OttoFalckenberg-Schule in München zette hij na anderhalf
jaar stop, en hij werd in het seizoen 2013-2014 lid van de
regiestudio van Schauspiel Frankfurt, waar hij zich zoals
eerder in München in de kijker plaatste met eigenzinnig
werk dat steevast bij Radikal jung te zien is.
In 2016 vertoonde hij bij de opening van de GoetheFestwoche in Frankfurt een adaptatie van Goethes
Iphigenie, waarin bijna niet gesproken wordt, maar dat
wel vreselijk bloederige associaties wekt: de scène ziet
eruit als een met rode stof beklede, geheimzinnige plek,
iets tussen een badtempel en een offerplaats. Op de
voorgrond is een klein bad met water te zien, achteraan
een groot ondiep bad. Figuren omzomen het toneel als
standbeelden, en mannen en vrouwen, in rode zwemkledij, nemen het zwembad in. Het water kan nu eens
als bloed worden beschouwd, dan weer als het begin
van het leven; de ene keer als een oersoep, de andere
keer als verjongingsbron. Mondtag vertelt hier zoals wel
vaker geen gestructureerd verhaal, maar legt veeleer
gevoelswerelden vast in beelden.
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Telkens weer stellen zijn ensceneringen de mens voor
als een collectief wezen. Dat verbindt Mondtag met de
even succesvolle regisseur Susanne Kennedy, die ook
voor beroering zorgt met zeer typerende en vaak spectaculaire toneelensceneringen en radicale regievoeringen.
Kennedy is binnen het Duitse theater momenteel de
enige vrouw die kan concurreren met de buitenissige
werken van Mondtag. Geen wonder dat ze vaak naast
elkaar op een podium zitten, zoals laatst bijvoorbeeld
bij het Theatertreffen in Berlijn, waar Kennedy even
nonchalant als zelfverzekerd verkondigde: ‘Theater van
individuen interesseert mij niet.’ Een zin die Mondtag
wellicht zou onderschrijven. Maar om daaruit af te leiden
dat Kennedy en Mondtag niet geïnteresseerd zouden
zijn in mensen op de scène, zou een misverstand zijn.
Al hun poppen, avatars, zombies, cyborgs en andere
transhumane figuren zijn in feite wezens die het
mens-zijn laten zien – de zuiverste vorm van mens-zijn.
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Hun werken houden daarbij het midden tussen theater,
beeldende kunst en performance. Stefan Bläske, hoofddramaturg bij het NTGent, beschouwt Mondtag als een
van de visueel sterkste regisseurs van het moment:
‘In feite is hij een beeldend kunstenaar die imposante
werelden creëert, waarbij schoonheid en wreedheid
op een boeiende manier met elkaar in interactie gaan.’1
Mondtag wil zichzelf en het theater telkens opnieuw
uitdagen. Hij zet premières in scène, houdt zich bezig met
de ontwikkeling van bepaalde stukken, adapteert filmthema’s en is niet bang voor klassiekers – volgend seizoen
ensceneert hij in Keulen bijvoorbeeld Die Räuber van
Schiller. Onlangs bracht hij daar ook de première van het
nieuwe stuk van Sibylle Berg, Wonderland Avenue (2017).
Daarvoor veranderde Mondtag de scène van Depot 2 van
Schauspiel Köln in een ‘museum van de menselijke intelligentie’. De acteur Bruno Cathomas beheerst het decor
in de vorm van een enorm standbeeld, samengesteld uit
stukken van zijn gezicht en zijn lichaam. Het ligt als een
gestrande walvis vooraan op de scène, en de twee
hoofdpersonages van de avond liggen erop te slapen:
de echte Bruno Cathomas en de eerder vernoemde
Kate Strong. De ietwat gebrekkige taal van kunstmatige,
aardige intelligente wezens en ook het feit dat sciencefictionverhalen in het theater zelden echt goed werken,
gaat Mondtag te lijf met zijn bekende creatieve drang.
Het is in die drang dat hij sterk verschilt van zijn
collega’s. Meestal fungeert Mondtag niet alleen als
regisseur, maar ook als zijn eigen vormgever. In 2016,

“ Het gegeven dat sciencefiction
in het theater nooit echt goed
werkt, gaat Mondtag te lijf met
zijn bekende creatieve drang.
”

het jaar van zijn doorbraak, verkoos het tijdschrift
Theater Heute hem niet alleen tot jong talent van het
jaar, maar ook tot jong decorontwerper van het jaar.
Een dubbeltalent, of zelfs een driedubbeltalent, omdat
hij ook graag zelf zijn verhalen verzint. Zo ook in het
geval van De living (The Living Room), het werk voor
NTGent waarmee hij zich in 2019 voor het eerst aan
het Belgische publiek wil voorstellen. Stefan Bläske
kent Mondtag nog uit diens studietijd in München, en
Eva-Maria Bertschy, ook dramaturge bij Milo Rau, heeft
in Bern de dramaturgie voor Mondtags Die Vernichtung
gedaan, waardoor samenwerking in Gent voor de hand
lag. Dat Milo Rau en Mondtag allebei vertegenwoordigd
worden door het agentschap Schaefersphilippen, heeft
daar ook een rol in gespeeld.
Mondtag had tijd en had bovendien een idee klaarliggen
dat verenigbaar was met de strenge richtlijnen van het
Manifest van Gent 2 . Verrassend staat daar onder punt 8
te lezen: ‘Het totale volume van de decorstukken moet
kleiner zijn dan 20 kubieke meter, d.w.z. moet vervoerd

(D)
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(E)

kunnen worden in een bestelwagen die je met een
gewoon rijbewijs mag besturen.’ Eigenlijk onvoorstelbaar voor Mondtag, die de theatergilde niet zelden gek
weet te maken met zijn grootse ensceneringen.3 Af en
toe krijgt hij te horen dat verdere samenwerking niet
langer op prijs wordt gesteld. Hij reageert daar uiterst
ontspannen op, want hij kent zijn reputatie als enfant
terrible van het theater en spreekt heel rustig over zijn
ensceneringen. ‘Het is nu eenmaal gevaarlijk om mij de
scène in handen te geven’, voegt hij er in een telefoongesprek met de nodige zelfironie, of als je wilt arrogantie,
aan toe. Voor België houdt hij het nu dus beperkt tot een
kleine productie, die gemaakt is om mee te reizen.
Angstruimte
‘Waarschijnlijk zal het weer een stuk worden waarin
niet gesproken wordt, zoals Tyrannis’, zegt Mondtag
aan de telefoon. Centraal staat het laatste uur in het
leven van een vrouw. Op scène zijn twee identieke
woonkamers te zien, waarin twee identieke vrouwen
zitten, gespeeld door de Belgische tweelingzussen
Doris en Nathalie Bokongo Nkumu (ook bekend als
het dansduo Les Mybalés). Hun leven wordt één keer
voorwaarts, één keer achterwaarts bekeken – twee tijden
die parallel verlopen. Het wordt weliswaar een relatief
kleine productie, maar met een overweldigende esthetische kracht, belooft Mondtag, die ook bekendstaat
om zijn grote mond. Dat komt niet overal goed over.
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“ Hoogdravendheid en een grote
mond maken evenzeer deel uit
van Mondtags aura als zijn
openheid en spontaniteit.
”

Er bestaat in de theaterwereld hoe dan ook onenigheid
over zijn werk. Dat was al zo toen hij de eerste keer
op het Theatertreffen werd uitgenodigd met Tyrannis.
Terwijl sommige mensen een daverend applaus gaven,
zaten anderen demonstratief te geeuwen. Tot op heden
vindt de ene hem een hip geval dat abonnees afschrikt,
en een arrogant kereltje, terwijl de andere hem ziet als
een moedige theatervisionair en een vernieuwer van
de theaterkunst.
‘Theater is voor mij ook ergernis’, zei hij op het
Theatertreffen in mei tijdens een discussie rond
‘Unlearning Theater’. De opmerking sloeg op zijn
relatie met het publiek, maar je kunt ze ook algemener
beschouwen en er de critici en het theater zelf bij
denken. Hoogdravendheid en een grote mond maken
evenzeer deel uit van Mondtags aura als zijn openheid
en spontaniteit. Hij is iemand die mensen op de tenen
trapt; op dat vlak blijft hij trouw aan zichzelf. En hij
doet dat met een verbazingwekkend zelfvertrouwen.
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(F)

Compromissen in het kunstbedrijf beschouwt hij als
bedreigend voor de kunst. ‘Ik heb geen zin om mensen
ergens van te overtuigen.’
Intussen werkt Mondtag regelmatig voor de belangrijkste
huizen in Duitsland, zoals de Münchner Kammerspiele,
het Thalia Theater in Hamburg, het Berliner Ensemble en
het Maxim Gorki Theater in Berlijn. Zijn ensceneringen
weerspiegelen vaak de angsten van de huidige tijd en
gaan ermee in dialoog. Aan het Theater Dortmund bracht
hij begin dit jaar met Das Internat een obscure voorstelling, waarbij de toeschouwers onthaald werden op gekras
van raven en enge geluiden. Een echt spookkasteel, een
dodenhuis, overheerst de draaiende scène. Er is een
slaapzaal die eerder doet denken aan een kamp, er staan
smalle britsen in waarop mensen liggen als foetussen
in de moederbuik. De eetzaal zorgt telkens weer voor
orde onder de figuren, terwijl de wasruimte een giftig
gele, natte ruimte blijkt te zijn die herinnert aan douches
die we kennen uit internaten, maar die tegelijk aan
vernietigingskampen doet denken. Das Internat bevat
diverse angstruimtes; de scène lijkt een vleesgeworden
nachtmerrie. De bewoners zien er grotendeels hetzelfde
uit: hun uniformen zijn tegelijk concreet en niet concreet.
‘Gelijkgeschakelde’ mensen die in de pas lopen. Het gaat
weliswaar om scholieren, maar het zouden evengoed
bewoners van een instelling of gevangenen kunnen zijn.
Hoewel het geheel zich onder de op het eerste gezicht
ondubbelzinnige titel Das Internat afspeelt, kun je niet
zeker weten waar je je bevindt.
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Zeker is wel dat Mondtag zich hier eens te meer laat zien
als meester van het lugubere. Zoals hij al in Tyrannis
heeft gedaan, verbindt hij motieven uit sprookjes en
horrorverhalen met diverse associatiemogelijkheden tot
een gruwelijk feest. Dat Mondtag een diepgewortelde
fascinatie heeft voor horrorfilms, blijkt een uitgesproken
geluk te zijn voor het theater. Er zijn niet veel theaterregisseurs die zo vaardig de angsten van het publiek
bespelen. Wat hem onderscheidt – en dat kunnen we
niet genoeg benadrukken – van veel regisseurs van zijn
generatie, is zijn onvoorwaardelijke vormdrang. Bij
Mondtag manifesteert zich een regelrechte decoratiewoede door, die bij momenten esthetische parallellen
met de werken van Vegard Vinge en Ida Müller oplevert.
Hun esthetica deed ook denken aan de productie Kaspar
Hauser en zonen (2018) bij het Theater Basel – alweer
een samenwerking met toneelschrijfster Olga Bach,
die ook de tekst geschreven heeft voor het tweede stuk
waarmee Mondtag op het Theatertreffen gevraagd was:
Die Vernichtung (‘de vernietiging’). In de enscenering
in Basel stak hij zijn creaturen in vormeloze fatsuits en
rangschikte hij ze tot een grotesk ballet van gewelddadigheid. Als kiemcel van alle kwaad verschijnt het
gezin. Van 1940 tot vandaag wordt het leven van een
vondelingenkind getoond, dat bij Bach een kleine
middenstander wordt. De figuren spreken een kunstmatige taal en gedragen zich ook uiterst eigenaardig.
Er is geen noemenswaardige handeling, maar keerpunten van de twintigste eeuw en in het gezinsleven van
de Hausers worden onder de schijnwerpers geplaatst.
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laatste onlangs heeft voorgesteld in De Standaard 4,
lijkt dus weinig waarschijnlijk. Zeker is wel dat Ersan
Mondtags grootse ensceneringen ook in de toekomst
over de tongen zullen rollen.

Het dubbelzinnige, onverklaarbare en vage maakt
evenzeer deel uit van Mondtags als de eis aan de
toeschouwers om zich zelf verhalen in te beelden.
Zelfoptimalisering

Vertaald door Els Snick.
‘Theater is ervaring, geen mededelingsvorm’, heeft
componist-regisseur Heiner Goebbels ooit geponeerd.
Dat geldt voor Mondtags ensceneringen in het bijzonder,
die vaak meer dan woorden vertellen over de eigenzinnig gechoreografeerde lichamen van de acteurs en de
ondubbelzinnig ingezette muziek. De vorm overheerst
dus de inhoud? Geenszins. Vorm = inhoud. Dat was
ook zo in Die Vernichtung. Bachs tekst cirkelt weliswaar
rond het levensgevoel van mensen die zich door de
grootstad begeven, maar haar tekst strandt steeds weer
in aanduidingen, verliest zich in het diffuse, nodigt uit
tot associaties, zoals ook de cinemascope-scène van
Mondtag, die een uiterst ambivalent landschap creëert,
tegelijk Tuin van Eden en toegang tot de hel. Want hoe
fantastisch de teksten van Olga Bach ook mogen zijn, om
maar te zwijgen van de klassieke stukken die Mondtag
ensceneert, altijd zijn het de raadselachtige, doldrieste
beelden die vooral de toeschouwers beklijven. Mondtags
verwijzingen naar de beeldende kunst zijn daarbij niet te
overzien: met veel gevoel voor humor citeert hij zowel
de hoge als de popcultuur.

Het werk van Ersan Mondtag is volgend seizoen in
België te zien: Die Vernichtung speelt op 13, 14 en 15
februari (2019) in NTGent. De living gaat in première
op het Kunstenfestivaldesarts 2019 en is van 16 tot
18 mei ook in NTGent te zien. In 2021 zal Mondtag
samen met Benny Claessens Der Silbersee van
Kurt Weill bij Opera Vlaanderen regisseren.

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

Het Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt gaf
Mondtag vorig jaar de kans een eigen tentoonstelling
te maken, waarbij hij in dialoog trad met werken uit de
collectie. Een bijzondere eer. Voor zijn show, getiteld I
Am a Problem, liet Mondtag een buisachtige constructie kronkelen door de met knalgeel plastic beslagen
ruimtes. Blijkbaar verwees die naar de lintworm die
operadiva Maria Callas met een glas champagne zou
hebben opgedronken, om overtollige kilo’s kwijt te
raken. De begaanbare worm is een creatie van kunstenaarscollectief Plastique Fantastique. De legende rond
Maria Callas verwijst daarbij naar het centrale thema
van de tentoonstelling: zelfoptimalisering. De werken
lieten zich lezen als dat wat Callas in de loop van haar
leven aan beelden en voorstellingen belichaamd heeft:
een prikkelend en opwindend parcours langs allerlei
vrouw- en mensbeelden. Het lichaam in de ruimte en
de verpoppingen van dat lichaam kregen daarbij een
heel bijzondere rol. Net zoals in de ensceneringen van
Ersan Mondtag.
Mondtag zou in de toekomst graag het Duitse paviljoen willen inrichten voor de Biënnale van Venetië,
waar geruchten soms al op zinspelen. Ook met andere
tentoonstellingsmakers is hij in gesprek. Maar hij zegt
ook: “Ik heb de theaterkunsten nodig.” Voor een post als
intendant, die hij in het verleden bij de Schaubühne in
Berlijn al ambieerde, staat hij momenteel niet meer te
springen, ook omdat hij naar eigen zeggen werk genoeg
heeft als vrij regisseur. Bovendien is Berlijn hem juist te
ongunstig en te agressief in de omgang met de kunst,
zegt hij – een verwijzing naar het hele geruzie en theater
rond Chris Dercon en de Volksbühne. Dat hij hem samen
met Benny Claessens zou kunnen opvolgen, zoals die
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Persoonlijk (en ongepubliceerd)
interview van de auteur met Stefan
Bläske.
Alles over dat manifest lees je in
het dubbelinterview tussen Milo Rau
en Joachim Ben Yakoub, eerder in
dit nummer.
Noot van de redactie: in tegenstelling
tot in Vlaanderen, waar jonge
theatermakers weinig de kans krijgen
om voor de grote zaal te creëren,
werken in Duitsland heel wat jonge
podiumkunstenaars zoals Susanne
Kennedy, Christopher Rüping, Robert
Borgmann en Kay Voges op een
dergelijke grote schaal als Mondtag. De
theaters worden goed gesubsidieerd
door de overheid en dragen dus
minder financiële risico’s. Voor meer
info over de Vlaamse context en de
moeizame doorstroom van jonge
regisseurs naar het grote platform,
zie het artikel van Coussens, Evelyne
(2015, juni), Jonge makers in grote
huizen: buigen of breken?. rekto:verso.
Tielens, Filip (2018, 16 juni). „Die
oude generatie doet alles al 100 jaar
hetzelfde. Ik wil het anders doen.“
Op bezoek bij enfant terrible Benny
Claessens in Berlijn. De Standaard.

Shirin Sojitrawalla werkt als freelancejournaliste
gespecialiseerd in theater en literatuur, voor Theater
der Zeit, nachtkritik.de, taz, Deutschlandfunk e.a. Sinds
2016 maakt ze deel uit van de jury voor het Berliner
Theatertreffen. Ze werkt en woont in Wiesbaden.
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De penis op
het podium

september 2018

Naar een (nieuw) mannelijk naakt in de podiumkunsten
(A)

Ligt in het celebreren van de penis
de origine van het westerse theater?
Aristoteles legt de oorsprong van de
komedie alleszins in de penisprocessies (phallika) van de Grieken.1 Die
optochten maakten deel uit van de
dionysische vieringen: mannen droegen
en bereden penispalen terwijl ze verbale
38

schunnigheden spuiden. Het zou het
begin betekenen van een lange parade
aan penissen op het westerse podium.
Dit essay wil die relatie tussen penis
en podiumkunsten bestuderen.
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Door

Edith Cassiers

De laatste jaren wordt er steeds meer (mannelijk) naakt
op de scène getoond, niet zelden vanuit een ras- en/
of genderpolitieke agenda. Makers gaan op zoek naar
strategieën om de normativiteit te verwerpen en/of te
hervormen, vaak door niet-normatieve lichamen op het
podium te plaatsen. Ik wil echter dat meest normatieve
lichaam(sdeel) bestuderen, (de genitalia van) de witte,
westerse, valide, veelal heteroseksuele man uit de
middenklasse.
Als belichaming van de norm, als symbool voor het
‘universele subject’ en de patriarchale structuur waarin
deze man zo’n geprivilegieerde positie inneemt, lijkt
het tonen van de penis op scène ogenschijnlijk geen
vorm van antagonisme of verzet. De manier waarop
mannen naakt op het podium verschijnen, is niettemin
veelzeggend voor hoe wij het mannelijke gender (her)
construeren, (her)evalueren, (her)invullen en internaliseren. Meer zelfs, dit naakte toonbeeld van ogenschijnlijke normativiteit kan eveneens de grenzen van de
mannelijke genderidentiteit bevragen, en een onverwacht strijdmiddel worden in de identiteitspolitiek.
L’origine du monde masculin
Het ontspruiten van de westerse kunst wordt door
verschillende (vooral mannelijke) hedendaagse kunsthistorici in de representatie van het mannelijke naakt gelegd.
In de vijfde eeuw v.Chr. werd de Griekse beeldende kunst
overspoeld door kouroi: jongemannen, veelal soldaten,
die atletisch en statisch werden gebeeldhouwd op ware
grootte. Hun geslachten zijn klein, maar zorgvuldig van
een onbesneden, sculpturale vorm voorzien. Een schoonheidsideaal was geboren.

“ De penis of fallus stond in de
vroege menselijke beschavingen
voor ultieme mannelijke macht:
creatie, productie, omnipotentie,
viriliteit en zelfs goddelijkheid.

”

een mannelijke god en de bijbehorende magisch geachte
fallische symbolen. De sociale organisatie veranderde en
de westerse cultuur zou gedomineerd worden door wat
feminist Luce Irigaray ‘fallocentrisme’ heeft genoemd.
De penis of fallus (de symbolische representatie van een
erecte penis) stond daarbij voor ultieme mannelijke macht:
creatie, productie, omnipotentie, viriliteit en zelfs goddelijkheid. Hij werd in de psychoanalyse, onder peetvaders
Sigmund Freud en Jacques Lacan, de über-betekenaar:
de maatstaf voor orde, autoriteit en wet. Op basis van
de aan- of afwezigheid van een penis kan een kind zich
seksueel oriënteren en zijn gender bepalen. Het Subject
wordt bepaald door de aanwezigheid van de fallus, de
Ander wordt gedefinieerd door gebrek, incompleetheid,
verlies en verlangen. Een man is ‘niets dan betekenaar’.4
De fallus vormt dus de origine van alle betekenis.
De penis op het 20ste-eeuwse podium

De penis op het podium van de klassieke oudheid bevestigde en bekritiseerde tegelijkertijd die genderinvullingen
van mannelijkheid. Personages in blijspelen van onder
anderen Aristophanes hadden een enorme penis hangen
onder hun tuniek. De lange leren leuter kletste tegen de
knieën van de acteurs en kon met een touwtje omhoog
getrokken worden. Het uit de kluiten gewassen, vormeloze lid stond haaks op het toenmalige kleine ideaal
en representeerde ongepaste vulgariteit en primitieve,
barbaarse dierlijkheid, onbegrensd verlangen en een
overheersing van driften boven ratio.2

Vroege visuele media als fotografie en film leidden via
een omweg tot het naakt op het podium. Hoewel de
eerste naakte lichamen aan het begin van de 20ste eeuw
de theaterplanken bestormden, bleven de mannelijke
genitalia bedekt, zowel in de Schönheitsabends (19071913) van Karl Vanselow als in de choreografieën van
Rudolf Laban. Het onthullen van het naakte lichaam op
de scène lag – in vergelijking met de beeldhouwkunst,
schilderkunst, film of fotografie – immers veel moeilijker.
Theaterwetenschapper Patrice Pavis noemde naaktheid
op het podium een ‘semiologisch schandaal’.5 Theater
is in tegenstelling tot de andere kunsten niet louter een
representatie en een teken van de realiteit, maar het
oproepen en tonen van die realiteit door een persoon
van vlees en bloed op de scène te plaatsen.

In werkelijkheid waren het de vagina en het vrouwelijke naakt die het eerst werden gerepresenteerd in de
westerse kunst. In de prehistorie (het paleolithicum)
werd de moedergodin, symbool voor vruchtbaarheid en
voortplanting, regelmatig afgebeeld, zoals bijvoorbeeld
de Venus van Willendorf (tussen 28.000 en 25.000 v.Chr.)
en de Venus van Savignano (24.000 v.Chr.). Verschillende
hedendaagse kunsthistorici vonden de volle borsten, buik,
billen en niet zelden de geaccentueerde schaamlippen
echter haaks staan op het heersende schoonheidsideaal.
Daarom werd aan de beelden een zekere ‘primitiviteit’
toegekend.3 Vervolgens werden ze gereduceerd tot hun
functionaliteit, en gedegradeerd van kunst tot archeologie.
Toen de menselijke beschaving evolueerde naar een agrarische levensstijl, werd de moedergodin vervangen door

Gestuwd door seksuele, politieke en sociale revoluties
werd het theater fysieker en bloter in de jaren 19601970. Toch speelde ook dan weer vooral de vagina een
hoofdrol. Feministische performancekunstenaars zoals
Carolee Schneemann, Annie Sprinkle, Marina Abramovic
en Laurie Anderson, zetten hun vrouwenlichaam in als
een verzetsmiddel, als een subversieve daad, gekant
tegen het beeld van de vrouw als te consumeren lustobject en de doctrine van de male gaze. Rebecca Schneider
schreef in die context over ‘expliciete lichamen’: 6
vrouwenlichamen die beklemtonen hoe ze buiten de
lichaamscanon en -norm van de witte, heteroseksuele
man vallen. Door het abjecte en het viscerale te accentueren, trachten ze te ontsnappen aan het mannelijk
gestuurd linguïstisch discours.
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(B)

Dat sluit aan bij de feministische kritiek op de seksistische,
racistische en koloniserende theorieën van Freud en
Lacan. De feministische gendertheoretica Judith Butler
formuleerde misschien het bekendste commentaar op
dit fallusregime en pleitte voor de ‘transferability of the
phallus’.7 Hoewel de penis het ‘genaturaliseerde instrument en teken’ van de fallus is, aldus Butler, werkt ze
Freuds claim verder uit dat mannen een penis kunnen
bezitten, maar nooit de fallus kunnen zijn. Doordat de
fallus niet als een penis wordt gematerialiseerd en dus
uit louter discours bestaat, behoort deze niet tot een
lichaamsdeel en is deze inherent overdraagbaar. Deze
overdracht kan gerealiseerd worden door het herhalen
(de ‘performance’) van bepaalde acties en eigenschappen.
In ‘The Lesbian Phallus and the Morphological Imaginary’
in Bodies that Matter (1993) pleit Butler voor een strategie van ontwrichten, queeren en re-appropriëren – een
feminisering van de fallus. Ook het vrouwenlichaam kan
kenbaar gemaakt worden en betekenis genereren.
De impliciete penis
In de jaren 1990 werd het podium bedolven onder
penissen. De Duitse theaterwetenschapper Hans-Thies
Lehmann stelt dat het theater zich regelmatig als een
‘auto-sufficient physicality’ presenteert 8, met het ontblote
lichaam als een baken van ‘auratic presence’.9 Steeds
vaker worden naakte lichamen als ‘schoklichamen’
ingezet: lichamen die bewust de norm contesteren
– in ras, abiliteit, leeftijd, seksuele oriëntering – zoals
bijvoorbeeld in het vroegere werk van Romeo Castellucci
en Einar Schleef.
Tegelijkertijd gingen makers en denkers zich net
verzetten tegen die dwingende aanwezigheid en betekenisgeving van (blote) lijfelijkheid. ‘In this economy of the
body, the body is turned into a simulacrum of the body
acquiring a second skin of signification or meaning,
a second nudity or a second body that shrouds the
original’, schrijft danswetenschapper Gerald Siegmund.10
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“ Gestuwd door seksuele, politieke en sociale revoluties werd het
theater fysieker en bloter in de jaren
1960-1970. Toch speelde ook dan
weer vooral de vagina een hoofdrol. ”

Alle naakte lichamen zijn fallisch geworden. Fallisch is hier
dubbel te begrijpen: als betekenaar/betekenis genererend,
maar tegelijkertijd ook een teken dat puncteert, dat de
blik van de toeschouwer penetreert, om een regime van
betekenis(geving) op te leggen. ‘How can we avoid the
logic of the sign of cut-up phallic bodies that possess
exchange values?’, vraagt Siegmund.11 Het naakte lichaam
lijkt zijn subversieve functie te zijn kwijtgeraakt, en deel
uit te maken van het systeem waartegen het aanvankelijk streed. De (laat-)kapitalistische consumentencultuur
verwerd tot wat Guy Debord een spektakelmaatschappij
noemde, onderhevig aan een onstuitbare beeldentsunami
van massamedia. Transgressie, ooit radicale rebellie, werd
modieuze koopwaar.
Hal Foster en Philip Auslander formuleerden eind jaren
1980 de hoop dat postmoderne kunst een ‘verzet’ zou
brengen in plaats van een ‘overtreding’.12 Ze hoopten dat
een einde zou worden gemaakt aan het doorbreken van
taboes en de beperkte grenzen van de normatieve cultuur,
en dat kunstenaars in plaats daarvan de basis en het
apparaat van normativiteit van binnenuit in vraag zouden
gaan stellen. Een vorm van verzet tegen het consumentenschouwspel in de podiumkunsten die aan Fosters en
Auslanders hoop lijkt te beantwoorden, vinden we in
de vorm van ‘afwezigheid’ (van perfectie, tevredenheid,
verteerbaarheid, ...) 13 of ‘reductie’ (van expansie, het spectaculaire, het niet-essentiële, ...).14 Deze lichaamsbeelden
streven naar nieuwe manieren van subversiviteit door
zich hoofdzakelijk niet te expliciteren of te accentueren.
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(C)

“ In het tonen van naaktheid op het
podium vindt er vaak een ontmoeting
plaats tussen Eros en Thanatos.
”

Een voorbeeld vinden we bij de naakte lichamen in Xavier
Le Roy’s Low Pieces (2010): een bleek, vaag, niet-auratisch
en gedeseksualiseerd lichaam. Het is niet bijzonder lelijk
of mooi, ongetraind of goed opgeleid, en heeft een aura
van normaliteit rondom zich.
Dit ‘niet-auratische lichaam’ vormt een breuk met de
experimenten uit de jaren 1960 en Schneiders ‘expliciete lichaam’. Hoewel deze lichamen vaak naakt zijn,
rebelleren ze tegen de modernistische ‘schokwaarde’ en
‘the particular fascination with a “primitive”, sexual, and
excremental body’.15 Deze impliciete lichamen vormen
het tegenovergestelde van het abjecte, groteske, abnormale lichaam.
De Franse choreograaf Jérôme Bel bevestigt dat
verwerpen van de overheersende eenzijdige representatie
van het lichaam in onze cultuur. ‘I wanted to avoid two
things’, vertelt hij over zijn werk, ‘the erotic body and the
perfectly muscular body, the body as warrior. Sex and
power: in our entire culture (not only in dance) these
stand for the two most dominating representations of
the body, the primary instrument of dance, in a way that
denies its usual signs.’ 16 In Bels autografische voorstelling
Jérôme Bel (1995) onderzocht hij die verschillende tekens
aan de hand van de penis. In een scène zette performer
Frédéric Seguette met een Dior-lipstick op negen
verschillende plaatsen een kruis op zijn lichaam – waaronder onder zijn penis. Wanneer hij vervolgens in een
‘natuurlijke’ pose ging staan (rechtop, zijn voeten op
heupbreedte, en zijn armen ontspannen hangend naast
zijn lichaam), was geen van de negen kruisen nog zichtbaar. Niettemin wordt de performer, zijn penis incluis,
overwoekerd door tekens, markeerders, claims. De penis
penetreert en wordt tegelijkertijd zelf gepenetreerd:
‘As the Xs mark the skin they become points of entrance
for interpretation. The body, thus marked, becomes open,
as a wound’, schrijft André Lepecki.17
Het naakte, biologische lichaam is gecodeerd en gaat
gekleed in (nog steeds mannelijk gestuurd) discours – als
Jean Baudrillards ‘massagraf van tekens’18 . Terwijl het
(veelal vrouwelijke) expliciete lichaam in de jaren 19601970 visceraliteit ambieerde in de hoop aan discursiviteit
te ontsnappen, achtte het (veelal mannelijke) impliciete
lichaam aan het einde van de 20ste eeuw dat niet mogelijk, en schreef het zich bewust in in de lijn van betekenaars. De huid van deze mannen zal nooit een onbeschreven blad zijn, een nog onontgonnen tabula rasa.
Het lichaam is altijd al beschreven, zelfs – vooral – het
naakte lichaam van de witte man die nog steeds opereert
vanuit de positie van ‘universeel subject’, de mens in
zijn ‘meest neutrale vorm’, met de penis/fallus als beginen eindpunt.
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“ Laat daar de kracht van de penis
op het podium liggen: niet in die
relatief zeldzame statische toestand
van erectie, maar in het slappe,
zachte, plooibare potentieel.
”

(N)immer naakt
In het nieuwe millennium worden verschillende strategieën van dat impliciete lichaam nog steeds toegepast. Choreograaf Michiel Vandevelde bestudeert in
Antithesis, the future of the image (2015) de samenhang
van ideologie, technologie en beeld, en hoe die de basis
van het kapitalisme vormt. In het volle besef dat we ons
niet meer buiten de patriarchale, kapitalistische structuur en commerciële beeldencultuur kunnen plaatsen,
zet deze maker zich er middenin. Naast een uitgebreide
tekstuele toelichting van zijn onderzoek en beeldenpresentatie op een projectiescherm, ontbloot hij zijn lichaam
en onderwerpt het aan een postmoderne orgie van
gerecycleerde beelden en bewegingen. Vandevelde voert
verschillende dansen uit waarbij hij voor zijn bewegingsvocabularium te leen gaat bij videoclips, van Beyoncé
tot Kanye West, van de Harlem shake tot Gangnam style,
om vervolgens bekende poses uit klassieke schilderijen
als Henri Matisses La danse te (in)corporeren.
Dit lichaam (dat zo doet denken aan een Griekse kouros)
is gedrenkt in discours. Vandevelde nodigt ons uit om
zijn lijf te lezen. Restanten van reeds vervlogen beelden
en bewegingen flikkeren in ons geheugen bij het ontcijferen van de grammatica van zijn lichaam. Hij citeert
vooral (veelal ontklede) vrouwenlichamen, het dominerende (naakte) lichaam in populaire media. Die plastic
popcultuur schuurt met Vandeveldes klassieke naaktheid.
Terwijl hij zich (ver)plaatst in (cultureel geconstrueerde)
vrouwenbeelden, flirt zijn blote mannenlichaam (dat nog
steeds opvallend afwezig is in mainstreammedia) met
pornografie. Voyeurisme lonkt. Hoewel Vandevelde gedurende het verdere verloop van de voorstelling bloot blijft,
gaat het publiek zich des te naakter voelen. Deze penis als
palimpsest brengt ons in herinnering dat wij ontdaan zijn
van privacy en slechts gehuld gaan in een lichte sluier van
oppervlakkigheid in de huidige beeldcultuur.

We komen terug bij Butlers pleidooi voor het overdragen
van de fallus. Vandevelde refereert aan het kannibalistisch manifest van Braziliaans theoreticus en kunstenaar
Oswald de Andrade, die ervoor pleit om de invasieve
cultuur van de kolonisators op te eten, te verteren en
uit te scheiden in een totaal andere vorm. Hij hanteert
daarbij de steeds populairder wordende geuzenterm
‘reappropriatie’, of her-toe-eigenen. Appropriatie (van het
Latijnse appropriare: zich eigen maken, in bezit nemen,
overnemen) gaat gedrenkt in een negatieve connotatie
van kolonialisme en patriarchaat. Uit de term ‘reappropriatie’ spreekt daarentegen een sterk postkoloniaal
activisme: in plaats van een dader-slachtofferrelatie te
accepteren, wordt een product of scenario (van geweld)
actief en bewust getransformeerd naar een nieuw narratief. Vandevelde lijkt zich te bewegen in dezelfde lijn van
de poststructuralistisch geïnspireerde representatiekritiek van de impliciete lichamen. Toch gaat hij verder. Hij
creëert een geheel nieuwe choreografie – niet uit maar
mét de assen. In plaats van het verwerpen van auteurschap (en daarmee de allesbepalende en constante betekenaar van de fallus) stelt hij een alternatieve auctoriële
vorm voor: een van openheid, wisselwerking, en voortdurende evolutie of recyclage.
Een ander voorbeeld vinden we in Moore Bacon!
(2016) van het jonge Gentse gezelschap de polen.
(D)
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Bosse Provoost en Kobe Chielens plaatsen er een
bloot mannenlichaam voor verschillende lichtbronnen.
Geïnspireerd door beeldend kunstenaars Henry Moore
en Francis Bacon neemt Chielens’ lichaam verschillende
poses en houdingen aan. Het wordt geabstraheerd en
verwordt tot object: armen, schouders, hoofd, torso, rug,
heupen, benen en geslacht worden een homp kneedbare massa, zachte plasticine die zich tergend traag in
tijdloze en ontmenselijkte sculpturen wringt. De penis
van dit lichaam is opvallend onzichtbaar en heeft zich
genesteld in de plooien van de duisternis. In een valselijk
speelse scène wordt orgelmuziek gebruikt uit Walerian
Borowczyks Les jeux des anges (1964), een kortfilm vol
duisternis en desintegrerende figuren die kritiek formuleert op de verschillende vormen van externe occupatie
in Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaruit
volgende gruweldaden.
Die confrontatie tussen dat zachte, nog ogenschijnlijk
onbewerkte en onbevlekte mensenlichaam, en die harde
maatschappelijke realiteit doet denken aan Pavis’ visie.
In het tonen van naaktheid op het podium 19 vindt er vaak
een ontmoeting plaats tussen Eros en Thanatos. Een
naakt lichaam wordt vaak erotisch en zelfs pornografisch
ingezet, maar is tegelijkertijd ook een destructieve daad,
die de kwetsbaarheid en sterfelijkheid van het (lijdende,
aangevallen) lichaam beklemtoont. Het gevolg is een
spanning tussen erotiek en angst, kracht en kwetsbaarheid, leven en dood, vrees en vreugde – een dichotomie
die duidelijk zichtbaar wordt in Moore Bacon! 20
Het publiek krijgt in de voorstelling van de polen weinig
handvatten. Er wordt geen perceptie opgelegd, maar
louter uitgenodigd tot projectie – met het bleke, blote
mannenlijf als dankbaar scherm. Terwijl het expliciete,
auratische lichaam bovenmenselijk wordt, wordt dit
impliciete, niet-auratische lichaam een onmenselijke,
vloeiende, ontsnappende expressie. Terwijl expliciete
lichamen gezien kunnen worden ‘als een weigering om
te verdwijnen’ 21, lijken impliciete lichamen te willen
verdwijnen. Terwijl het eerder modernistische buitensporige lichaam het publiek doet terugdeinzen, vraagt dit
ongrijpbare bleke lichaam het publiek om een stap
dichterbij te komen. In antwoord op de automatisering
van de spektakelcultuur en de automatisering van het
kijken, breken deze makers met traditionele patronen van
publieksreceptie. Ze onderzoeken alternatieve vormen
van kijken, met aandacht voor hoe beelden geconstrueerd
worden en welke onverwachte rol de toeschouwer kan
spelen in de verwezenlijking van een voorstelling.
Pleidooi voor slappe penissen
‘Het is makkelijker om een erectie te zijn dan om er
één te hebben’, citeert Jens van Tricht Ernst van Alphen
in zijn recente boek Waarom feminisme goed is voor
mannen (2018).22 Mannelijkheid is een precaire staat die
moeilijk te bereiken en nog moeilijker te behouden is.
‘Het grootste deel van de tijd zijn piemels slap, hebben
mannen geen seks, neuken mannen niet en zijn mannen
niet actief. En toch moeten mannen echt mannelijk zijn.
Je zou haast denken dat mannen steeds maar weer

DE PENIS OP HET PODIUM

“ Laten we de fallus verpletteren.
Daarmee verwerpen we ook de
gendertweedeling (de aan- of
afwezigheid van de penis) die zo
sturend is in de westerse cultuur. ”

hun mannelijkheid moeten bewijzen juist omdat ze de
meeste tijd geen erectie hebben. Altijd ligt er wel iemand
op de loer om je slapheid te onthullen.’ 23
In deze patriarchale cultuur moeten jongens en mannen
steeds de belofte van de fallus waarmaken. Net zoals
vrouwen zitten ook mannen gevangen in een korset van
cultureel geconstrueerde verwachtingen waaraan ze het
merendeel van de tijd niet kunnen (en ook niet zouden
moeten) voldoen (waaronder fysieke kracht, stoerheid,
onafhankelijkheid, dominantie, competitiviteit, succes,
verovering, rationaliteit, daadkracht, doorzettingsvermogen, leiderschap enzovoort). De betekenissen die
daarbij aan de penis/fallus werden toegekend, creëren
een cultuur van ‘toxische masculiniteit’ – wat performancekunstenares Orlan in een beeld weet te vangen met
L’origine de la guerre.
‘To undress is to expose our story’, schrijft Philip CarrGomm in A Brief History of Nakedness (2010).24 Geen
penis op het podium verschijnt naakt aan ons. Gedrenkt
in conventies, cultuur en coderingen verbeeldt hij een
invulling van mannelijkheid en menselijkheid. De penis
vormt het symbool waarop de patriarchale cultuur werd
gebouwd. Betekent dat dat de fallus omvergeworpen
moet worden ter hervorming van die onderdrukkingscultuur? Kan enkel castratie leiden tot een meer egalitaire
samenleving? Dit essay wil claimen dat zelfs de normatieve penis, net die penis, een pleidooi voor verandering
kan vormen in deze turbulente tijden, waarin (representatie van) gender en seksualiteit zo worden herdacht.
Daarvoor moeten we de fallus van de penis snijden en
de penis herdefiniëren als niet louter een instrument van
kracht en macht, een symbool van viriliteit en vruchtbaarheid, als een wapen en gevaar. Laten we de fallus
verpletteren. Daarmee verwerpen we ook het binaire
systeem, de gendertweedeling (de aan- of afwezigheid
van de penis) die zo sturend is in de westerse cultuur.
Die tweedeling is immers nooit neutraal, aangezien
steeds een teken het andere overheerst en domineert
in een eeuwige evaluatie en denotatie van Subject en
Ander: man-vrouw, wit-zwart, beschaafd-onbeschaafd,
hetero-homo enzovoort. Laten we de penis accepteren,
eren, begeren als reëel lichaamsdeel – in alle verschijningsvormen en variabelen, in gender, klasse, seksualiteit, etniciteit, ras, abiliteit enzovoort. In het zinderende
essay ‘Penis Passion’ schrijft de zwarte feministe bell
hooks: ‘Naming how we sexually engage male bodies,
and most particularly the penis, in ways that affirm
gender equality and further feminist liberation of males
and females is the essential act of sexual freedom.
When women and men can celebrate the beauty and
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power of the phallus in ways that do not uphold male
domination, our erotic lives are enhanced.’ 25

6

Het podium vormt daarvoor een vruchtbaar laboratorium, zoals de voorstellingen van de polen en Michiel
Vandevelde aantonen. Daarin dient de naakte mannelijkheid zich aan als kneedbaar en kwetsbaar materiaal
in een maakspel van zowel performer als publiek.
Ogenschijnlijk overheersende tekens en beelden vormen
louter vluchtige schaduwen in een veelgelaagd verterings- en hertekeningsproces.

7

8

9
10

Hoe we de penis positioneren op het podium kan
niet alleen, impliciet of expliciet, enge gendernormen
doorbreken, maar ook ander patriarchaal denken ondermijnen en heersende schoonheidsidealen trotseren.26
Als uitwendig orgaan kent de penis een inherent
subversieve kwaliteit. Een van de redenen, aldus Francis
Sparshott, dat de mannelijke genitalia zo weinig worden
ontbloot in de danswereld is dat deze ‘floppy bits’ niet
onderhevig zijn aan spier- en bewegingscontrole, en
reageren op zwaartekracht en traagheid – ze dreigen
de articulatie van torso, ledematen, hoofd en nek te
vertroebelen en zelfs te ondermijnen.27 Laat daar de
kracht van de penis op het podium liggen: niet in die
relatief zeldzame statische toestand van erectie, waarbij
interpretatie in één schijnbaar duidelijke lezing wordt
afgevuurd, maar in het slappe, zachte, plooibare potentieel van een hyperdivers orgaan met eindeloos veel
transformatiemogelijkheden.
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Essayistische figuren op de bühne
De invloed van het essay als expressiemiddel strekt zich al langer uit over
de grenzen van de literatuur heen.
Denk maar aan het beeldessay en de
rijke geschiedenis van de essayfilm.
In zijn baanbrekende Postdramatisches
Theater uit 1999 wijdde Hans-Thies
Lehmann een ultrakort hoofdstuk
aan het scenische essay. De theaterwetenschapper zag dat als een van de
mogelijke richtingen die het theater
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uit kon, zodra het de dramatische
handeling decentraliseerde of losliet.
Vandaag heeft heel wat werk dat het
mooie weer maakt op onze podia een
essayistische inslag. Waarom is dat zo?
En hoe vertalen kunstenaars deze vorm
naar de bühne?
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Door

Jasper Delbecke &
Sébastien Hendrickx

Vooraleer we van wal steken, een kleine kanttekening.
Voor dit artikel sprokkelden we kijkervaringen, ideeën
en andermans theoretische inzichten bijeen om, zoals
filosoof Bart Verschaffel het noemt, een ‘figuur’ samen te
stellen, een ‘constellatie van beelden en woorden’ die een
‘voorafbeelding of voorzegging van een gedachte’ vormt.1
Het valt ons op dat de theoretische bouwstenen die
we daarvoor inzetten, uitsluitend van witte, westerse
mannen afkomstig zijn. Naast Hans-Thies Lehmann
en Verschaffel passeren hieronder nog Georg Lukács,
Aldous Huxley, Theodor W. Adorno, Thijs Lijster en
René Boomkens de revue. Wijzen op onze eigen blinde
vlekken doen we niet om de meest politiek correcte witte
jongens van de klas te willen zijn. Veeleer is het een
uitnodiging aan anderen om verder te borduren en met
andere elementen andere figuren te maken.
Over bijna alles
Michel de Montaigne (1533-1592), wiens Essais (1530)
werden geïnspireerd door Plutarchus’ Moralia uit de
1ste en 2de eeuw, geldt als de oervader van het essay.
Al zullen minder eurocentrische literatuurhistorici erop
wijzen dat enkele eeuwen daarvoor al een vergelijkbare
tekstsoort het licht zag in Japan: de zuihitsu, die bovendien dikwijls door vrouwelijke auteurs werd neergepend.
Het meest illustere voorbeeld daarvan is Het hoofdkussenboek uit 1002, een losse bundel korte observaties,
anekdotes en gedachten van de hofdame Sei Shōnagon.
Als veelkantig, generiek literair genre laat het essay zich
maar moeilijk afbakenen. In bibliotheken en boekwinkels
vind je het bij de non-fictie, hoewel sommige essays de
grenzen tussen feit en fictie vertroebelen. Doorgaans
gaat het om relatief summiere teksten, maar er zijn
ook exemplaren die een heel boek beslaan. Aan het
begin van de 20ste eeuw schreef literatuurhistoricus en

“ In Cuckoo tracht Jaha Koo in
kaart te brengen hoe de tijd van
zijn jonge leven is verknoopt
met de tijd van een collectieve
(Zuid-Koreaanse) geschiedenis.

”

filosoof Georg Lukács dat de essayvorm ‘nog altijd niet
de weg van het zelfstandig worden (had) bewandeld, die
zijn zuster, de poëzie, al lang (had) afgelegd: die van de
ontwikkeling vanuit een primitieve, ongedifferentieerde
eenheid met wetenschap, moraal en kunst’.2
Nu, meer dan honderd jaar later, is het essay nog steeds
een mengproduct met een wankel statuut, een genre dat
openstaat voor allerlei kennisvormen, methoden en stijlregisters, naast de meest uiteenlopende onderwerpen en
vraagstukken. Zo kon Montaigne schrijven over bewustzijn, vriendschap, luiheid, vlooien, kannibalen, duimen,
de slag bij Dreux enzovoort. Aldous Huxley beschouwde
het essay dan ook als ‘a literary device for saying almost
everything about almost anything’ 3, een quote die doorklinkt in titels van recente essaybundels als Christophe
Van Gerreweys Over alles en voor iedereen (2015) en
Mark Greifs Against Everything (2016).
Huxley ondernam zelf een poging om in dat ‘alles’ of
‘bijna alles’ wat reliëf aan te brengen. Hij onderscheidde
drie polen waartussen de meeste essays zich in zijn
ogen ophouden: (1) de reflexieve autobiografie en de
persoonlijke ervaring, (2) het feitelijke, d.w.z. specifieke
literaire, wetenschappelijke of politieke onderwerpen,
en (3) abstract-universele thema’s. Sommige essays
situeren zich in de buurt van een of twee van deze
krachtpunten; de meest geslaagde strekken zich volgens
Huxley uit over het hele krachtenveld.

(A)
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(B)

Eerste persoon meervoud
Voorstellingen als Silke Huysmans’ en Hannes Dereeres
Mining Stories (2016) en Jaha Koo’s Cuckoo (2017)
bevinden zich op het kruispunt tussen documentair
verteltheater en het scenische essay. Beide zijn solo’s
met een zoekende, bevragende toon, waarin een
maker-performer een grote hoeveelheid stemmen en
documenten vanuit zijn of haar persoonlijke perspectief
met elkaar verbindt – een aanpak die doet denken aan
de traditie van de documentaire essayfilm. Invloedrijke
exponenten daarvan als Werner Herzog, Agnès Varda of
Adam Curtis zijn steeds nadrukkelijk aanwezig in hun
films door mee in het beeldkader te stappen of door met
hun off-screen voice de toeschouwers door hun associatieve denkprocessen en observaties te gidsen.
De pulserende montage van geprojecteerde nieuwsbeelden waarmee de lecture-performance Cuckoo opent,
lijkt wel weggeplukt uit een BBC-documentaire van
Curtis. Zijn werk (dat integraal op YouTube staat) wordt
op handen gedragen binnen artistieke kringen, niet
alleen om zijn scherpe cultuurkritische analyses maar
meer nog om zijn stijl. De kunstenaar-journalist, die als
een benjaminiaanse voddenraper door de onmetelijke
BBC-archieven kan struinen, mixt zelfgemaakte opnames
en interviews met televisiebeelden uit de oude doos:
verrassende fragmenten van vergeten documentaires,
reclamefilmpjes en soms nooit eerder vertoonde journalistieke beelden. Curtis slaagt erin de documentaire
wirwar enigszins bijeen te houden met behulp van zijn
breed vertakte historiserende narratieven, zijn indringende commentariërende stem en talrijke samples uit de
geschiedenis van de popmuziek, die voor een ironische
botsing zorgen tussen kritiek en entertainment.
Vandaag heeft YouTube van heel wat kunstenaars multimediale voddenrapers gemaakt. De videoproloog van

48

Cuckoo toont een gelijkaardig media-archeologisch
patchwork als de films van Curtis: een nevenschikking van
verschillende beeldkorrels, kleurtonaliteiten, scherptes,
geluidskwaliteiten, retorische strategieën enzovoort. De
nieuwsbeelden beslaan dan ook een paar decennia van
de recente Zuid-Koreaanse geschiedenis. Jaha Koo’s
begeleidende voice-over brengt ondertussen het verhaal
van een ‘society under pressure’, getekend door de diepe
economische crisis van eind jaren 1990, neoliberale
hervormingen gepusht door het IMF en de VS, steil groeiende ongelijkheid en politieke onrust. Onder dat grimmige overzicht loopt een poppy elektronische muziekscore, al is het effect daarvan een stuk minder ironisch dan
in het werk van BBC-buitenbeentje Curtis.
Zou dat iets te maken hebben met het feit dat Koo’s
zoektocht een veel persoonlijkere is, op het kruispunt
van historiografie en autobiografie? Misschien nodigt die
minder gemakkelijk uit tot ironie. Curtis mag in zijn films
dan wel steeds een subjectief vertelstandpunt innemen,
over zijn eigen leven gaan ze nooit. Meer nog, anders dan
Varda of Herzog spreekt hij niet vanuit de ik-persoon; wel
gebruikt hij vaak de wij-vorm, waarmee hij zowel zichzelf
als zijn publiek direct adresseert als leden van een grote
gemeenschap. (Om welke het dan precies gaat – de mensheid aan het begin van de 21ste eeuw, het Westen, de
99%, … – dat kan al eens wisselen of onbenoemd blijven.)
Koo tracht daarentegen in kaart te brengen hoe de tijd
van zijn jonge leven (van zijn geboorte in 1984 over zijn
jeugdjaren en vertrek naar Europa tot nu) is verknoopt
met de tijd van een collectieve (Zuid-Koreaanse) geschiedenis – een geschiedenis waar hij als emigrant nu tegelijk
binnen én buiten staat. Hoe beïnvloedde het grotere
maatschappelijke geheel zijn eigen microkosmos? Op
een aangrijpende manier vertelt hij hoe de zelfmoordgolf
die werd teweeggebracht door Zuid-Korea’s economische troebelen, ook een jeugdvriend trof. En zelfs in een
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schijnbaar banaal toestel, de elektronische rijstkoker van
het merk Cuckoo, blijken ‘ik’ en ‘wij’ samen te komen. De
kunstenaar nam zijn exemplaar met zich mee toen hij naar
Europa verhuisde. Sindsdien slaat het een brug tussen zijn
eigen dagelijkse leven en dat van zijn oude landgenoten,
van wie velen een Cuckoo in de keuken hebben staan.

“ Als ambitieus vlechtwerk biedt
Mining Stories een welgekomen
ontsnapping uit de alomtegenwoordige themadrift in de kunsten
en daarbuiten.
”

Sterke verhalen
De voorstelling van Koo verhoudt zich voornamelijk
tot de eerste twee punten van Huxleys triade. Door
autobiografie, geschiedenis en politiek innig met elkaar
te verstrengelen, weet Koo’s scenische essay in één
beweging de vallen van het narcistische egodocument,
de getheatraliseerde geschiedenisles en het drammerige
politieke pamflet te vermijden.
Mining Stories van Silke Huysmans en Hannes Dereere
beweegt zich dan weer tussen alle drie de polen van de
essayistiek. De voorstelling onderzoekt de oorzaken en
de nasleep van een mijnramp in Brazilië. Dat het gros
van de getroffenen zelf economisch afhankelijk is van het
mijnbedrijf blijkt de zaak nogal te compliceren. Voorts
geeft de casestudy aanleiding tot een brede waaier aan
reflecties rond collectieve trauma’s, het geheugen en de
amnesie van een gemeenschap, de complexe verbanden
tussen ecologie en economie, en de maatschappelijke
rol van religie. Als ambitieus vlechtwerk biedt het een
welgekomen ontsnapping uit de alomtegenwoordige
themadrift in de kunsten en daarbuiten, die alles in enkelvoudige, snel communiceerbare thema’s wil inblikken.
Dat Huysmans, die als enige op scène staat, in de regio
is opgegroeid, wordt in het begin kort vermeld en daarna
onbesproken gelaten. Een opsomming van mijnrampen
elders ter wereld suggereert dat andere plekken met
vergelijkbare vraagstukken worden geconfronteerd.
Op een intrigerende, betekenisvolle manier is de
kunstenares zowel aan- als afwezig in haar eigen werk.
Tijdens het grootste deel van de voorstelling vat ze post
pal in het midden van het podium, de toeschouwers een
voor een direct aankijkend. Maar waarom zwijgt ze van
begin tot eind? Omdat haar persoonlijke verhaal of visie er
hier niet toe doet? Omdat het haar niet lukt om een standpunt in te nemen ten opzichte van de ingewikkelde schuldvraag die de mijnramp oproept? Of omdat ze het publiek
liever aanspoort om zichzelf te positioneren? Door met
haar voeten verschillende geluidspedalen aan te klikken,
faciliteert ze als een soort dj het spreken van anderen,
mensen die tijdens het maakproces elk apart werden
geïnterviewd maar die we nu langs de omweg van de livemontage als het ware met elkaar kunnen horen dialogeren.
Deze stemmen worden tegelijk boventiteld/vertaald
en scenografisch uitgesplitst in twee groepen: op de
houten paneeltjes die boven de scène hangen lezen we
de woorden van een multidisciplinair groepje experts,
onder wie een literatuurprofessor, een neuroloog,
een econoom enzovoort. Op zich hebben zij niks te
maken met het particuliere verhaal van de mijnramp.
Hun inzichten dienen om er dat bredere thematische
web rond te weven. Op de pupiters op het podium
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worden de interviewfragmenten van de inwoners van
de geteisterde streek in Brazilië geprojecteerd. Mining
Stories slingert zo voortdurend tussen een vogel- en
een kikvorsperspectief, tussen reflexieve afstand en
een emotioneel geladen, praktische verstrikking. De
zwijgende Huysmans bevindt zich letterlijk en figuurlijk
ergens halfweg tussenin.
Met hun meerschalige, zich weids uitstrekkende vertelkracht spelen voorstellingen als Mining Stories en
Cuckoo in op het hedendaagse verlangen naar narratieve
coherentie en overzicht in een complexe, onoverzichtelijke wereld. Kunst- en cultuurfilosoof Thijs Lijster schreef
met De grote vlucht inwaarts (2016) een druk gelezen
essaybundel over die problematiek. Vooral de passage
over de zogenaamde ‘sterke verhalen’ bleek bij velen
een belangrijke snaar te raken.
In navolging van de filosoof René Boomkens, die het
begrip als eerste muntte, beschouwt Lijster ze als een
mogelijk alternatief voor de ‘grote verhalen’, de alles
omspannende, teleologische metanarratieven zoals de
verlichting of het marxisme, waarvan Jean-François
Lyotard in 1979 het einde aankondigde. Deze verhalen
raakten vooral in diskrediet omwille van hun vaak starre,
totalitaire karakter, hun neiging om geschiedenis en
samenleving top-down in een uniforme mal te duwen,
en alles en iedereen die niet in het plaatje paste te
negeren of – erger nog – te verstoten.
Volgens Lijster en Boomkens heeft onze tijd, met zijn
dicht vernetwerkte mobiliteits- en communicatiesystemen, met zijn alles doordringende, geglobaliseerde
problemen, toch weer nood aan een pretentieuzer
denken en een grootschaligere verbeelding. Misschien
biedt het sterke verhaal wel soelaas. Dat is er een dat
‘zijn onderwerp met behulp van bepaalde retorische
middelen extra overtuigingskracht weet te verlenen’ en
zich ‘explicieter dan het grote verhaal als een verhaal’
presenteert, ‘als een constructie die op een kunstmatige
en zelfs gekunstelde wijze eenheid aanbrengt in een tot
dan toe onoverzichtelijke en onsamenhangende verzameling fragmenten’.4 Deze omschrijving roept de documentaires van Adam Curtis opnieuw in herinnering. Hij
leidt zijn elegante knip- en plakwerk gewoontegetrouw
in met dezelfde relativerende en misleidend eenvoudige
formule ‘this is a story about…’. Sterke verhalen hebben,
aldus Boomkens, een essayistische inslag: ‘Terwijl het
grote verhaal de totaliteit trachtte te vatten in de vorm
van het systeem (…), past bij het sterke verhaal de
zoekende en fragmentarische vorm van het essay.’ 5
De documentaire voorstellingen van Jaha Koo en
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Huysmans & Dereere speuren bottom-up naar inzicht
en overzicht, en nodigen ons uit om mee te zoeken. Ze
laten hun bijeengeraapte puzzelstukjes niet naadloos in
elkaar vallen. Wel slagen deze scenische essays erin om
uit deze afzonderlijke delen, uit de combinaties ervan
tot gelaagde, leesbare figuren, grotere maatschappelijke
samenhangen te doen opdoemen.
Voorbij de denkoefening
In een recensie voor de Theaterkrant prees Evelyne
Coussens de dramaturgische en filosofische diepgang
van Mining Stories. Tegelijk gaf ze toe iets belangrijks
te missen. De voorstelling voelde te veel aan als een
‘interessante denkoefening, eerder dan als hartstochtelijk
theater’.6 Hoewel we Mining Stories zelf niet zouden
verdenken van een ‘angst voor emotie’, integendeel,
roepen Coussens’ kritische bemerkingen wel de vraag
op naar de theatrale vertaling van de essayistiek.
Hoe transponeer je een niet-dramatisch prozagenre
op een geïnspireerde manier naar de bühne? Hoewel
filosoof en kunsttheoreticus Theodor W. Adorno het
essay niet als een kunstvorm beschouwde – daarvoor
leunde het volgens hem te dicht bij de wetenschap
aan – beschikte het in zijn ogen wel over een ‘esthetische zelfstandigheid’. Daar vloeide dan weer een grote
formele vrijheid uit voort, de mogelijkheid om zich van
conventies los te maken en ‘door het onderwerp opgeroepen’ weergaven te creëren.7
Die vrijheid manifesteert zich nog niet altijd in de
theaterzaal, zo lijkt het. Daar blijft de eerder statische
lecture-performance de belangrijkste formele referentie
voor het scenische essay. De basisingrediënten daarvan
zijn gekend: een soloperformer (meestal de maker zelf)
bevindt zich, zittend of staand, op een vaste plek op het
podium; hij of zij spreekt het publiek rechtstreeks aan; de

scenografie van de voorstelling is eerder kaal, het lichtplan minimaal; en achter de performer is een videoprojectie te zien (de hedendaagse miniatuurversie van een
infini, een traditioneel decordoek waarop een uitzicht is
geschilderd). Te vaak blijft het scenische essay steken in
bescheiden variaties op enkele van deze elementen.
Het werk van Michiel Vandevelde opent dan weer wel
paden naar een dynamischere scenische verbeelding,
ondanks zijn op het eerste gezicht nogal droge, cerebrale
karakter. In elk van zijn producties focust de choreograaf op urgente, dikwijls expliciet geformuleerde politiek-theoretische vraagstukken. Bij aanvang van de solo
Antithesis, the Future of the Image (2015) vertelt hij zijn
publiek onomwonden wat er voor hem op het spel staat:
‘What is an image? What are “technical images”? Can
images speak? Could we consider them as language?
What is the future of the technical image? And in relation
to this, what is the future of text?’ Voor een voorstelling
van ongeveer een uur zijn die vragen behoorlijk groots
en pretentieus – al hoeft dat laatste geen pejoratieve
kwalificatie te zijn, zie hierboven bij Lijster/Boomkens.
Gevraagd naar de complementariteit van zijn activiteiten
als filosoof enerzijds en die als romancier anderzijds liet
Tristan Garcia zich onlangs ontvallen dat het schrijven
van fictie hem in staat stelde om bij wijze van spreken
langs een landweg te wandelen en de specifieke,
concrete componenten van een ingebeelde omgeving
rustig in zich op te nemen; filosofie bedrijven had meer
weg van het ongeduldig over een snelweg heen razen,
van het ene abstracte begrip naar het andere.8 Als
essayist laat Vandevelde de eerste twee krachtpunten
van Huxleys driehoek hoofdzakelijk links liggen. Hij kiest
volop voor de snelweg van de abstractie.
Het zelfgeschreven essay waarvan de tekst integraal
terugkeert in Antithesis, en dat we achteraf kunnen
nalezen naast een paar andere bijdragen in een uit de
(C)
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kluiten gewassen, zelf gepubliceerd programmaboekje,
doet denken aan het chargerende theoretische proza
van Hito Steyerl. De beeldend kunstenares geldt als de
protagoniste van een actuele stroming die de grenzen
tussen een artistieke en een hard-boiled politiek-theoretische praktijk tracht op te heffen met hybride publicaties, performances en installaties.9 In Vandeveldes
tekst manifesteert de essayist zich als een dwangmatige
lezer, die citaten uit het werk van Henry David Thoreau,
Vilém Flusser, Neil Postman, Gavriel Salomon en Aldous
Huxley lustig aan elkaar rijgt. Het proces van zoeken
primeert er op de vinding; de onaffe figuur is niet louter
het product van een denkproces, maar wil het denken
bij het publiek provoceren.
Antithesis, dat materialen recycleert uit Adam Curtis’
blog-essay Happidrome (2014), laat zich ook inspireren
door diens mix van ‘hoge’ en ‘lage’ culturele referenties. In Vandeveldes werk kunnen literatuur en theorie
zich niet verschansen in de rustige stilte van de bibliotheek. Voortdurend worden ze omgeven en aangetast
door het lawaai van gladde popmuziek, videoclips en
reclamefilmpjes.

“ Michiel Vandeveldes weerbarstige omgang met het multimediale bronnenmateriaal schept
mogelijkheden om het scenische
essay van zijn formele conventies
en stasis te bevrijden.
”

dwaze homemade YouTube-video’s. De inherente meerstemmigheid van de essaytekst krijgt een beweeglijke
scenische vertaling doordat de performance verschillende
filosofische citaten over de drie performers verdeelt,
waardoor een bizar soort groepsgesprek ontstaat. Ook de
publieksopstelling rondom het gebeuren genereert, neen,
dwingt zelfs tot een dynamisch spel. Hoewel Our Times
als voorstelling behoorlijk rammelt, getuigt ze toch van
heel wat experimenteerdrift en lef.
De schouwburg als pagina

Essayisten zijn eerder bricoleurs dan inventeurs,
uitvinders. In de woorden van Georg Lukács: ‘Het
essay spreekt altijd van iets dat al gevormd is, of in het
gunstigste geval van dat wat er geweest is, het behoort
dus tot zijn wezen dat het geen nieuwe dingen uit het
lege niets oproept, maar alleen dingen opnieuw ordent
die ooit al levend waren.’ 10 Vandevelde drijft die essayistische karaktertrek tot het uiterste door de strategie van
de reappropriatie te hanteren. Geïnspireerd door het
Kannibalistisch Manifest (1928) van de dichter Oswald de
Andrade, eigent de choreograaf zich bestaande materialen toe, in het bijzonder deze die onze publieke ruimte
overheersen en ‘koloniseren’, zoals de reclame en de
massacultuur. De hypothese is dat je, door deze als het
ware ‘op te eten’ en in een andere vorm ‘uit te schijten’,
er een andere verhouding toe kunt vinden.
Hoe bewust onorigineel de elementen van zijn essayistische figuren ook zijn, zo origineel is Vandeveldes
enscenering ervan. Zijn fundamentele mediakritiek
brengt een weerbarstige omgang met het multimediale
bronnenmateriaal voort, die mogelijkheden schept om
het scenische essay van zijn formele conventies en stasis
te bevrijden. Zo wordt de tekst van Antithesis niet regel
per regel geprojecteerd zoals bij een klassieke boventiteling, maar in volle pagina’s, als een boek dat het
publiek samen leest. De ‘gekannibaliseerde’ populaire
muziekvideoclips maken zich dan weer net los van het
tweedimensionale scherm. Door ze helemaal naakt live
na te dansen, laadt de choreograaf ze op met een fysieke
kwetsbaarheid die ze als ‘technische beelden’ ontberen.
Zijn volgende voorstelling Our Times (2016), die de status
van het denken bevraagt in tijden van massacommunicatie, gaat nog een paar stappen verder in de poging om
Adorno’s ideaal van een ‘door het onderwerp opgeroepen
weergave’ te realiseren. In een decor dat randomness
en verveling uitstraalt, voeren drie dansers leeg-grappige handelingen uit zoals je die kunt zien in ontelbare
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In INFINI 1-15 (2016) zet Jozef Wouters de hele schouwburg in, van de achterpoort waarlangs de decorelementen worden binnengetakeld over de toneelmachinerie en het podium tot en met de publiekstribune. De
theaterruimte vormt zelf ook het belangrijkste onderwerp
van dit groots opgezette project, dat in zijn integrale
versie in de grote zaal van de KVS werd gepresenteerd
tijdens Kunstenfestivaldesarts 2016. Wouters nodigde
vooraf veertien collega-kunstenaars uit om deel uit te
maken van het Decoratelier, een collectief van decorbouwers, denkers en artiesten. Hij vroeg hen om zich samen
met hem te buigen over de vraag welke plekken we
vandaag zouden moeten tonen in het theater.
De scenograaf staat erom bekend zijn artistieke discipline te willen ontvoogden, net als zijn bewonderde
18de-eeuwse voorganger Giovanni Niccolò Servandoni,
die met zijn spectacles de machines voorstellingen
maakte waarin de hoofdrol was weggelegd voor het
decor. De enige richtlijn die de geïnviteerden kregen,
was dan ook dat hun antwoorden de gedaante moesten
aannemen van een decorelement met een lange staat
van dienst: de infini. Tijdens de renaissance verscheen
op dergelijke achterdoeken vaak het oude Rome als de
ideale stad. Wouters vroeg zich af of we deze traditie
vandaag opnieuw leven konden inblazen. En hoe dan?
Tijdens het maakproces kregen de deelnemende kunstenaars de rol van correspondenten, die Wouters en zijn
team berichten stuurden uit verschillende plekken overal
ter wereld. Thomas Bellinck trok naar het hoofdkwartier
van het Europese grensagentschap Frontex in Polen;
Rimah Jabr schreef een brief vanuit Palestina; Arkadi
Zaides richtte zijn aandacht op de kust van het Griekse
Mantamados, waar in 2015 dagelijks meer dan duizend
migranten aanmeerden. Op basis van die uitwisselingen
ontstonden de plannen voor de infini’s. In een gesprek
met dramaturg Jeroen Peeters beschrijft Wouters de
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architectuur van de samenwerking en de complexe
distributie van auteurschap die INFINI kenmerken: ‘In
dit proces geven we de hele tijd vragen aan elkaar door.
Ik kreeg een vraag van de KVS, die ik doorgaf aan acht
mensen (een groep die in de tweede versie van het
project nog werd aangevuld, red.) die mij op hun beurt
een vraag stellen die ik dan weer moet bekijken met de
bouwers van het decoratelier, waarop er nieuwe vragen
opduiken enzovoort.’ 11

sluitend antwoord te kunnen verlaten. Wat we in de
betere gevallen wel mee naar buiten kunnen nemen
is een bijzondere manier van kijken, denken en verzamelen, een manier om Marianne Van Kerkhovens ‘grote’
en ‘kleine dramaturgie’ met elkaar te verbinden, zowel
die van de voorstelling, het theater als medium als die
van ons eigen leven.

Zo ontstond langzaam maar zeker een collectief gecreeerde bundel essays – een term die Wouters trouwens
zelf gebruikt om het werk te benoemen. Het ‘proberen’
dat in het woord ‘essay’ besloten ligt, gaat in INFINI
een stap verder dan het tentatief bij elkaar puzzelen
van het bestaande; het krijgt een meer speculatief
karakter. Een aantal infini’s zijn immers expliciete voorstellen om de theaterruimte vandaag anders te denken.
Chris Keulemans vraagt zich bijvoorbeeld af hoe een
stadstheater de hedendaagse, superdiverse stad kan
verbeelden. Er bestaan nu namelijk oneindig veel
opvattingen over wat de ideale stad zou kunnen zijn.
Volgens Michiel Vandevelde moet het theater meer en
meer een ‘negatieve ruimte’ worden, met dikke muren
die de buitenwereld op afstand houden. Zijn infini biedt
bijgevolg geen uitzicht op een andere plek: het grootste
deel van de tijd zitten we in een volledig verduisterde
schouwburgzaal.
De verschillende bijdragen worden ingeleid en aan
elkaar gepraat door Wouters, die de gewoonte heeft
om naast zijn werk te staan om het erover te hebben.
Net zoals eerdere installaties gepaard gingen met
een lecture-performance, combineert de scenograaf
tijdens INFINI persoonlijke observaties, verhalen uit het
werkproces en citaten uit inspiratiebronnen. Dit keer
krijgt hij het gezelschap van dramaturg Jeroen Peeters,
die Wouters’ essayistische speech begeleidt met een
live gefilmd beeldessay, opgebouwd uit fotoknipsels.
INFINI gaat desondanks ver voorbij de conventies van
de lecture-performance. Geprikkeld door zijn eigen
onderwerp laat het scenische essay de hele schouwburg mee performen: het publiek komt naar binnen
via de achterpoort en kan tijdens de opeenvolging van
de hoofdstukjes van plaats en dus van kijkperspectief
wisselen; alle automatisch bediende trekken van de
KVS worden bezet met de infini’s; de normaal gezien
onzichtbare machinerie en technici maken mee deel uit
van het hele gebeuren, enzovoort. Wouters gelooft dat
scenografie misschien ‘wel de twijfelende architectuur
bij uitstek’ is. ‘Door INFINI te beschouwen als een essay
is het perfect mogelijk dat de dingen die wij tonen nog
staan te twijfelen’.12
Bijna twintig jaar na Hans-Thies Lehmanns
Postdramatisches Theater blijkt het scenische essay dus
meer dan springlevend op onze podia. Doorheen het
genre manifesteert het theater zich als een belangrijke
plek voor reflectie, voor een pretentieus en grootschalig
denken, dat evenwel niet de pretentie heeft de Waarheid,
de Norm en dé idee over Kunst in pacht te hebben. Als
toeschouwers mogen we mee proberen, mee denken,
maar dan zonder de garantie te krijgen de zaal met een
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Woorden voor
de Toekomst: ? /!

september 2018

(A)

Curator en dramaturge Nienke Scholts
stelde het afgelopen jaar een lexicon
voor de toekomst samen. Daarvoor
liet ze kunstenaars in dialoog gaan met
toonaangevende denkers rond een
centraal begrip. Etcetera publiceert het
‘geschreven gesprek’ tussen cultuurfilosofe Nina Power en choreograaf
Michiel Vandevelde, bestaande uit een
54

essay van Power en een visuele ingreep
daarop door Vandevelde. Samen
pleiten ze voor het belang van interpunctie in het publieke debat.
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Door

Nienke Scholts,
Nina Power en
Michiel Vandevelde

Words for the Future is een project van Nienke
Scholts, in samenwerking met uitgever Print the
Future en Veem Huis voor Performance, gesteund
door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Hieronder ligt Scholts het project kort toe. Op
de volgende bladzijden volgt het essay van Nina
Power en de bijdrage van Michiel Vandevelde.
‘De toekomst heeft een taal nodig waarin de stollende
kracht van woorden een tegenhanger vindt in de aanwezigheid van het nooit stilstaande leven’, schreef filosofe
Simon(e) van Saarloos in antwoord op mijn vraag naar
haar gedachten over taal, verbeelding en toekomst.
Met het project Woorden voor de Toekomst zoek ik, samen
met mensen uit verschillende kennisdomeinen binnen
en buiten de kunst, naar een taal, of woorden, die nieuwe
verbeeldingen van de toekomst kunnen oproepen.
Een taal die de toekomst niet fixeert maar opent.
Er wordt gezegd dat we ons in een zogenaamde verbeeldingscrisis bevinden; dat we ons geen alternatieven
kunnen voorstellen voor huidige dominante systemen
die falen. Als verbeelding het onderliggende weefsel is
van zowel realiteit als fictie, als alles wat we daadwerkelijk hebben gecreëerd ooit door ons is voorgesteld en
verbeeld, dan lijkt taal daarin een cruciale rol te spelen.
Met taal beschrijven we, geven we naam, brengen
we iets tot leven. Een woord: een wereld. ‘Het is door
de naam (of een ethiek van noemen)’, schrijft filosofe
Patricia Reed, ‘dat voorbij aan wat is een gedachte
geopend kan worden; een cognitieve plaats waar
verbeelding het bestaande kan de- of herstructureren.’
Als we onze manieren van met en in de wereld zijn
willen herverbeelden, kunnen we dan beginnen met
die wereld anders te beschrijven?

Het essay van elke auteur die een woord voorstelde en
de artistieke bijdrage van de kunstenaar worden telkens
samen gepubliceerd in één editie. Op de volgende pagina’s
volgt een voorpublicatie van de negende en voorlaatste
bijdrage in de serie, van cultuurfilosofe Nina Power. Zij
koos geen woord, maar een tweeluik van leestekens: ? / !.
Choreograaf Michiel Vandevelde reageert op zijn beurt op
het voorstel van Power via een visuele bijdrage.
De woorden die ik tot nog toe verzameld heb, zijn
eigenlijk geen ‘futurismen’, ze zijn niet ‘uit’ of ‘van’ een
toekomst. Ze lijken allemaal iets aan te duiden dat al
aanwezig is in het nu. Niet altijd aan de oppervlakte,
maar voelbaar als potentieel. De poging om mogelijke
verbeeldingen op de toekomst te openen zegt dus ook
veel over het heden. Door dat engagement met wat
er is, kunnen we er misschien (pas) aan voorbij; naar
die ruimte waar verbeelding toekomst vorm geeft.
De woorden in deze verzamelingen lijken vooral te
wijzen op mogelijke manieren van verhouden – en van
zijn – en de ethiek die daarmee gepaard gaat.
Tijdens een van mijn studiobezoeken zei scenograaf
Jozef Wouters: ‘Ik denk dat ik steeds vaker over de
toekomst nadenk omdat ze in naam van technologie en
commercie gekaapt wordt en ingevuld wordt op een
manier waarin maar weinig mensen zich herkennen.’
Het is het einde van ons gesprek over UNDECIDABILITY,
het zesde woord in de reeks, wat we vertalen als ‘het
vermogen om onbeslist te zijn’. Ik realiseer me dat
we ook naar een taal zoeken die ons die toekomst als
zodanig teruggeeft. Een taal die het vermogen bezit
om onbeslist te zijn.
Nienke Scholts

Ik besloot op zoek te gaan, naar woorden. Deze zoektocht
bracht het afgelopen jaar een twintigtal mensen samen
uit verschillende disciplines zoals synthetische biologie,
linguïstiek, ecologie, cultuurkritiek, sociologie en filosofie. Ik had ‘honger’ naar voor mij nog onbekende
manieren van denken en wilde verschillende soorten
stemmen horen, een waaier van perspectieven op de
toekomst, gevoed door een specifieke gesitueerdheid
en kennis, om die vervolgens in gesprek te brengen
met mijn eigen discipline, de podiumkunst. Aan al die
verschillende mensen, die ik aanschreef omdat ze naar
mijn idee hun tijd op een bepaalde manier vooruit
zijn, vroeg ik om een woord voor de toekomst. Negen
van hen stelden tot nu toe een begrip voor: LIQUID,
OTHERNESS, ECO-SWARAJ, HOPE, PRACTICAL VISION,
UNDECIDABILITY, TENSE, RESURGENCE, ? / !.
Deze woorden zijn vaak al op een latente manier
aanwezig in het werk of in de praktijk van kunstenaars.
Dat was dan ook de tweede stap in deze zoektocht.
Ik ontmoette verschillende kunstenaars in hun studio
of elders, en via een door mij ‘meegebracht’ woord
spraken we over hun werk en, breder, over de wereld.
Zo zette het woord aan tot een meerstemmig gesprek.
Een gesprek, dat vervolgens zijn neerslag vond in een
artistieke respons.

WOORDEN VOOR DE TOEKOMST: ? / !
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“ Trumps uitroepteken is equivalent aan een baas die met zijn
vuist op tafel slaat, een agressieve
partner die een omzichtige vraag
beantwoordt met geschreeuw.
”

?/!
Tekst
Nina Power
Visuele bijdrage Michiel Vandevelde
‘[T]he entire thrust of the LTI [The Language of the Third
Reich] was towards visualisation, and if this process of
visualizing could be achieved with recourse to Germanic
traditions, by means of a runic sign, then so much the
better. And as a jagged character the rune of life was
related to the SS symbol, and as an ideological symbol
also related to the spokes of the wheel of the sun, the
swastika … Renan’s position: the question mark – the
most important of all punctuation marks. A position in
direct opposition to National Socialist intransigence and
self-confidence … From time to time it is possible to
detect, both amongst individuals and groups, a characteristic preference for one particular punctuation mark.
Academics love the semicolon; their hankering after
logic demands a division, which is more emphatic than a
comma, but not quite as absolute a demarcation as a full
stop. Renan the sceptic declares that it is impossible to
overuse the question mark.’ 1
(Victor Klemperer, ‘Punctuation’ in The Language of
the Third Reich, 1947)
In dit tijdperk van emoticons zijn we de politiek van de
interpunctie uit het oog verloren. Welk teken, welke markering houdt ons in zijn greep in het tijdperk van Twitter,
Facebook, YouTube-commentaar, e-mails en sms’jes? Als
we, bij wijze van symptomatische indicatie, de twitterberichten van Donald Trump bij de hand nemen, zien we
duidelijk dat het uitroepteken – ! – domineert. Een vluchtige
blik op zijn tweets van de afgelopen tijd toont aan dat die
bijna allemaal afgesloten worden met een enkel statement
of een enkel sluitend woord, gevolgd door een ‘!’: ‘Big
trade imbalance!’, ‘No more!’, ‘They’ve gone CRAZY!’,
‘Happy National Anthem Day!’, ‘REST IN PEACE BILLY
GRAHAM!’, ‘IF YOU DON’T HAVE STEEL, YOU DON’T
HAVE A COUNTRY!’, (we zullen de kwestie van het gebruik
van hoofdletters bewaren voor een andere keer), ‘$800
Billion Trade Deficit-have no choice!, ‘Jobless claims at
a 49 year low!’ enzovoort… Je snapt het wel.
Trumps uitroepteken is equivalent aan een baas die
met zijn vuist op tafel slaat, een agressieve partner die
een omzichtige vraag beantwoordt met geschreeuw,
een korzelige sensatiejournalist die met een ingebeelde
tegenstander in discussie treedt. Het is het uitroepteken
als laatste woord, hetgeen niet zo angstaanjagend zou
zijn ware het niet dat Trumps laatste woord ook geruggensteund wordt door nucleaire destructie, het leger van
de Verenigde Staten, de politie, justitie en het gevangeniswezen, imposante rangen van de Amerikaanse media
en het electoraat, en omringd wordt door verscheidene
mensen die bang zijn om ‘nee’ te zeggen. Dit is het
uitroepteken als Apocalyps, niet het ‘!’ van verrassing,
plezier, meisjesachtige verlegenheid, humor, of ironie.
Dit is de uitroeping van het noodlot.
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De Sturm und Drang vereiste een ongebruikelijk grote
hoeveelheid uitroeptekens, suggereert Victor Klemperer,
en hoewel je zou verwachten dat de LTI (Lingua Tertii
Imperii – de taal van het Derde Rijk, zoals benoemd door
Klemperer) het uitroepteken zou aanbidden ‘given its
fundamentally rhetorical nature and constant appeal to
the emotions’, zijn ze in feite ‘not at all conspicuous’ in
de naziliteratuur.2 Waarom hadden de nazi’s het uitroepteken niet nodig? Klemperer stelt: ‘[i]t is as if [the LTI]
turns everything into a command or proclamation as a
matter of course and therefore has no need of a special
punctuation mark to highlight the fact – where after all
are the sober utterances against which the proclamation
would need to stand out?’ 3
Dit punt op zich zou al een vreselijke waarschuwing
moeten inluiden. ‘Sobere uitlatingen’ – van rationele
dialoog en degelijk onderbouwd nieuws tot open en
publieke discussie – wanneer deze verdwijnen zullen de
uitroeptekens volgen, omdat er geen oppositie meer zal
bestaan om valselijk verontwaardigd over te zijn. Er zal
geen kritische pers zijn, geen vrij denken, geen sociaal
antagonisme, omdat eenieder die zich tegen de dominante dialectiek afzet zal verdwijnen – misschien zal een
sociale dood volstaan, eerder dan moord, zij het alleen
omdat dat makkelijker is. Wanneer Trump en anderen de
media aanvallen, is dat met het doel dat op een dag hun
tweets geen nood meer zullen hebben aan de uitroep
van oppositie. Alle bovenstaande uitspraken zullen dan
een bevel of declaratie zijn in een universum zonder
wrijving of tegenstand.
Maar we worden ook verleid door het uitroepteken,
omdat het in sommige contexten een teken is van een
ander soort ongeloof. Niet dat van Trump, waarin hij
zich niet kan verzoenen met het feit dat anderen het
met hem oneens zouden zijn (of zelfs dat zij überhaupt
bestaan), maar het soort dat simpelweg ‘wat leuk!’ zegt,
of ‘wat een verrassing!’, of ‘ik ben gechoqueerd/verrast/
blij verbijsterd!’ Maar dan gebruiken we die de hele tijd,
en worden ze gaandeweg zwak en uitgehold… en we
gebruiken het op een defensieve manier, wanneer we
iets zeggen als ‘het spijt me dat deze mail zo laat is!’,
‘ik ben zo nutteloos de laatste tijd!’, ‘ik ben zo moe als
een hond!’ enzovoort, ad infinitum … (en wat over het
beletselteken? … een andere keer, een andere keer.)
Als je naar de commentaren bij YouTube-video’s kijkt
(een zin waarop zeer zelden iets goeds volgt), zul je een
bijzonder gebruik van het uitroepteken terugvinden.
Neem bijvoorbeeld een van de laatste trending videos:

Etcetera 154

WOORDEN VOOR DE TOEKOMST: ? / !

57

Jennifer Lawrence Explains Her Drunk Alter Ego ‘Gail’,
waarin de actrice aan Ellen DeGeneres, in haar populaire programma The Ellen Show, vertelt over hoe ze op
vakantie rum drinkt en zich een mannelijk, aan adrenaline verslaafd alter ego aanmeet met de naam Gail,
die om haar vrienden te entertainen tussen de haaien
zwemt, levende zeewezens eet, en mensen uitdaagt tot
wedstrijdjes armworstelen. Nog los van de lichte melancholie die je voelt als je je afvraagt waarom Lawrence
zichzelf moet opsplitsen in verschillende wezens om haar
werk even te kunnen vergeten: hoe vertelt de ‘publieke’
respons op de video ons iets over de verschillende
gebruiken van het uitroepteken? Veel commentaren
suggereren dat Lawrence slachtoffer werd van MK-Ultrahersenspoeling 4, en van kindermisbruik, of dat ze nep
is, sommige commentaren werpen een klein, meelijwekkend, grijs soort licht op het uitroepteken als een soort
smeken in de leegte – het teken dat nooit geregistreerd
zal worden, omdat de spreker in hoofdzaak spreekt om
zichzelf gerust te stellen.
Er is het smekende, meelevende gebruik: ‘love how she
is so open!’, zegt Kailey Bashaw, waarop Oliver 2000
antwoordt: ‘Yeah I love her porn pictures’ met helemaal
geen interpunctie. Lauren Robelto schrijft: ‘Everybody
commenting about alcoholism makes me so sad. She’s
worked very hard and just wants to take a break and
have fun and everyone’s criticizes her. Honestly if I were
her I wouldn’t be able to stop drinking because of all
the hate! Lighten up people! JLaw is gonna keep thriving with or without your support!!’ Een gelijkaardige
smeekbede, de smeekbede van de fan, een smeekbede
om begrip gecombineerd met het passief-agressieve
dubbele gebruik van het uitroepteken om een dubbele
triomf te duiden: de spreker heeft zowel zichzelf als
de geschiedenis ervan overtuigd dat negatieve (of,
zowaar, positieve) commentaar achterlaten onder
YouTube-video’s op geen enkele manier de appreciatie
zal beïnvloeden van wie dan ook het onderwerp van
hun enthousiasme vormt.
Er staat een voetnoot in Marx’ Kapitaal, deel 1, die iets
boeiends doet met de verhouding tussen het uitroepteken en het vraagteken, en ik wil het hier invoegen als
een perfect dialectisch extract om van het uitroepteken
over te gaan op het vraagteken. Marx citeert hier een
uitspraak van Wilhelm Roscher over J. B. Say, de liberale
econoom die beroemd is vanwege zijn argument dat
productie haar eigen vraag creëert. Alle opmerkingen
tussen haakjes zijn van Marx zelf: ‘Ricardo’s school is
in the habit of including capital as accumulated labour
under the heading of labour. This is unskillful (!), because
(!) indeed the owner of capital (!) has after all (!) done
more than merely (!?) create (?) and preserve (??) the
same (what same?): namely (?!?) the abstention from
the enjoyment of it, in return for which he demands, for
instance (!!!) interest. How very ‘skilful’ is this ‘anatomico-physiological method’ of political economy, which
converts a mere ‘demand’ into a source of value!’5
Marx stond bekend om zijn brutale en ruwe verbale
aftuigingen, wijdde honderden bladzijden aan figuren
die nu nauwelijks herinnerd worden, of net herinnerd
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worden omdat Marx hen onderuithaalde. Maar hier
liggen onze interesses in het gebruik van ‘!’ en ‘?’ en
‘!?’ en ‘??’ en ‘?!?’ en ‘!!!’. Wat signaleert Marx hier?
Ongeloof bij domheid, onbegrip, spot, maar misschien
ook een nieuwsgierige hoop. Hoop? Hoop op een betere
analyse, een die de wereld meer waardig is, een die
eerder zal verklaren dan mystificeren...
Deel 2: ?
Hebben we vandaag nood aan meer vraagtekens?
Klemperer beschrijft, zoals hierboven, het vraagteken als
staande ‘in direct opposition to National Socialist intransigence and self-confidence’.6 Het vraagteken zelf is
een vraag, een soort ingestort uitroepteken. Een vraagteken kan een daad zijn van agressie of onderbreken:
‘o ja?’. Maar het kan ook functioneren als een pauze,
een breekpunt in de vreselijke stroom, het geklets, de
eindeloze leugens. Het vraagteken is de persoon die
zegt: ‘wacht even, wat wordt hier gezegd?’, ‘wat gebeurt
hier?’, ‘is dit oké?’. Het is de vraag van het lichaam dat
tegen de menigte in gaat, het hoofd gebogen, angstig,
maar gedreven door een eigen interne vraagstelling – ‘is
het wel juist, wat ze zeggen?’. Het is het gevoel en de
toegeving dat men het niet weet, en de ingeving dat er
misschien geen eenvoudig antwoord is voor de gegeven
situatie. We worden omringd door mensen die ons hun
oplossingen willen geven, die ons vertellen hoe dingen
werken, wat wij zouden moeten denken, hoe we zouden
moeten zijn, hoe we zouden moeten handelen. Er zijn
te weinig socratische wezens, en veel te veel zelfbedruipers, charlatans, kwakzalvers, leugenaars, oplichters.
We willen vriendelijk zijn, maar uiteindelijk worden
we bedrogen. Eenieder die zegt ‘het volledige plaatje’
te hebben is iemand die jou wil overheersen met een
wereldbeeld, om je het zwijgen op te leggen of te krijgen
wat hij wil. Zulke mensen zijn niet jouw vrienden.
Hoe kunnen we, in plaats daarvan, het vraagteken zien
als een symbool van vertrouwen? Er moet ruimte zijn
voor het verkennen, voor een wederzijdse, aandachtige
openheid. Een plek waar het mogelijk is om ‘ik weet
het niet’ te zeggen zonder zich beschaamd of onwetend
te voelen, of dom, of onwelwillend. Het internet is al
te vaak een plek waar mensen uitgesloten worden, en
beschimpt voor het stellen van vragen, alsof onwetendheid geen voorwaarde is voor kennis, en alsof we
niet willen dat iemand zoekt voorbij de dingen die zij al
begrijpen. Soms is ‘onwetendheid’ eigenlijk de grootste
vorm van intelligentie, en soms is het de meest nobele
politieke strategie. Filosofie en psychoanalyse leren ons
dat wij in elk geval minder weten dan wij zelf geloven.
Kennis en begrip zijn geen transparante processen:
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“ Een vraagteken kan een daad
zijn van agressie of onderbreken.
Maar het kan ook functioneren
als een breekpunt in het geklets,
de eindeloze leugens.

we begraven en vergeten, we verliezen de vaardigheid
van vragen te stellen aan onszelf, en wanneer wij denken
dat we onszelf begrijpen, beginnen we anderen af te
wijzen. We willen geloven dat we uitsluitend goed zijn,
dat wij ‘het juiste standpunt’ hebben, en dat de ander het
verkeerd heeft. Maar wanneer we ons innerlijke vraagteken opgeven, verharden we, zoals het veroordelende
uitroepteken. We vergeten dat andere mensen anders
denken en dat niet iedereen hetzelfde hoeft te denken.
We vergeten dan vriendschap, veerkracht en vergiffenis.
Als we onszelf niet voldoende tijd geven om na te
denken over de politieke lading van interpunctie, lopen
we het risico meegesleept te worden op de golf van het
verlangen van de ander. We worden passieve pionnen
en handlangers. We worden slachtoffer van de perfide
verlangens van anderen om ons het zwijgen op te
leggen, om ons neer te halen, om ons doodsbang en
verward te maken. Interpunctie is niet louter taalkundig,
maar door en door imagistisch en politiek. De ! en ?
zijn tekens onder andere tekens, maar hun verhouding
en hun macht stromen door ons heen wanneer we ons
er het minst bewust van zijn. Als wij tegenover elkaar
staan kunnen we onze uitdrukkingen, ons hele lichaam,
gebruiken om deze symbolen te dramatiseren, met een
opgetrokken wenkbrauw, een gebaar, met het ophalen
van onze schouders – een complexe combinatie van de
twee tekens kan zich in en rondom ons kenbaar maken.
Maar het grootste deel van de tijd zijn we van elkaar
gescheiden en moeten we terugvallen op markers die
niet collectief begrepen worden. We moeten in een
modus van spel verkeren met de woorden en de leestekens die wij gebruiken, om een zekere openheid en
humor te behouden: niet slechts de wreedheid van het
onlinebestaan of de verklaringen van machthebbers,
maar de delicate humor die de erkenning omvat dat
grappen altijd agressief zijn, en dat wij permanent op
de rand van het geweld verkeren, maar dat we in staat
moeten zijn om te spelen als we onze drijfveren willen
begrijpen, en, tegelijkertijd, de mogelijkheid willen
hebben om anders samen te leven.
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