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R.I.P. MENEERTJE
GENIAAL

Een hele poos kon de keizer er ongestoord mee rond paraderen,
maar #MeToo trok hem onlangs – definitief? – de pronkerige kleren
van het lijf. Neen, we willen het hier niet opnieuw over de strapatsen
van die ene fameuze regisseur hebben, daarover is al voldoende inkt
gevloeid. Wel over een specifieke beeldvorming rond het kunstenaarschap, die vandaag razendsnel veroudert en uit de tijd valt. Lang
was het een collectief gecreëerde fictie met een aanzienlijke impact
on the ground: die van het idiosyncratische genie, één van de vele
erfstukken uit de Romantiek. Vlotte één-tweetjes tussen communicatieverantwoordelijken van theaters en de pers plantten de idee
regelmatig in de bredere publieke verbeelding. Ook een vakblad als
Etcetera schreef in haar 35-jarige bestaan dikwijls gretig mee aan
verschillende personencultussen.
Die symbolische uitzonderingstoestand kwam sommige kunstenaars en hun entourages bijzonder goed van pas om persoonlijke
excessen van allerlei slag te legitimeren, door de vingers te zien,
te verdoezelen. In de repetitiezaal kon al eens begripsverwarring
ontstaan tussen een grensverleggende praktijk en grensoverschrijdend gedrag. Idem dito voor klaslokalen in kunstacademies, waar
docenten zich konden wentelen in de waan dat ze jonge studenten
mochten ‘afbreken’ om hen daarna weer ‘op te bouwen’. Ongetwijfeld
zijn zo’n scheve machtsverhoudingen vandaag nog niet totaal
verdwenen. Ze zijn wel passé.
De idee van het alleenstaande genie is niet alleen onhoudbaar in een
tijd van aanwassende kunstenaarspopulaties, die ex-regisseur Jan
Ritsema ooit de ‘army of artists’ noemde. De periode waar anderhalve student per jaar afzwaaide aan de toneelschool van Dora van
der Groen ligt al even achter ons. Binnen de podiumkunstpraktijk
was die opvatting eigenlijk altijd al een fremdkörper. Het collectieve
karakter van theater, opera, dans, performance, circus, etcetera,
onderscheidt deze disciplines van pakweg de literatuur of heel wat
beeldende kunst. Dat hoeft trouwens niet veel af te doen aan het
onmiskenbare bestaan van singuliere esthetische signaturen of zeldzame talenten. Zo besteden we in dit nummer uitgebreid en kritisch
aandacht aan het werk van Romeo Castellucci en Julien Gosselin.
Het punt is dat deze artistieke vermogens zich niet in een vacuüm
ontwikkelen. Het geniebegrip maakte die schatplichtigheid – aan een
ploeg van medewerkers, een artistiek veld, een geschiedenis, maatschappelijke privileges – te vaak onzichtbaar. In hun extreem gedetailleerde boek rond het maakproces van Kris Verdoncks End (2008)
traceerden Marianne van Kerkhoven en Anoek Nuyens een paar jaar
terug nog de gelaagde verdeling van auteurschap achter deze meesterlijke voorstelling, inclusief de verregaande invloed van technici.
Sarah Vanhee somde in haar solo Oblivion (2015) een lange lijst van
medewerkers, vrienden en familieleden op: zonder deze afhankelijkheden had ze het werk niet kunnen realiseren.

Ciska Hoet, Sébastien
Hendrickx, Kristof van Baarle,
Natalie Gielen, Charlotte
De Somviele (de redactie)

REDACTIONEEL

Een groeiend eco-centrisch kunstenaarschap, dat zowel beïnvloedbaar als invloedrijk kan zijn, verdrukt vandaag de achterhaalde
ego-centrische praktijk en beeldvorming. Tussen de totaalregisseur
en het spelerscollectief ligt een spectrum aan mogelijke samen
werkingsverbanden, die horizontale en verticale verhoudingen op
uiteenlopende en gelaagde manieren met elkaar kunnen combineren. Op een ontroerende manier pleitte theatermaakster Hannah
De Meyer onlangs in een opiniestuk voor De Standaard voor een
praktijkmodel waarin regisseurs ‘samen met hun acteurs gebieden
opzoeken waar ze allebei nooit eerder zijn geweest. Gebieden waar
ze samen zijn, samen veilig en samen onveilig.’ Een model dat we als
redactie delen en waar we graag alle kunstenaars, kunstwerkers en
liefhebbers mee in uitnodigen.
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Over Romeo Castellucci's contradictoire Die Zauberflöte
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Een grote overzichtstentoonstelling in het New Yorkse MoMA
van deze postmoderne pioniers vraagt niet enkel om een verslag, maar
ook om een aantal kritische bemerkingen. Voorbij het discours en het
historische gewicht, herontdekte Eylül Fidan Akinci het plezier in Judson.

p. 36

IS FUSEREN HET NIEUWE NORMAAL?
Het wel en wee van de recente fusiestructuren in het theaterlandschap
Door
Evelyne Coussens
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theaterhuizen en productieplekken doen mee. Levert dat iets
op? Evelyne Coussens maakt de balans op van Belgische en
Nederlandse fusies zoals KAAP en Theater Rotterdam.
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De ongrijpbare realiteit in het oeuvre van Julien Gosselin
Door
Marjorie Bertin
Julien Gosselin maakt het mooie weer in het Franse theater met
zijn bewerkingen van postmoderne romans. Waarin verschilt hij van
Vlaamse meesters zoals Cassiers en Simons? Een introductie in het
‘systeem Gosselin’.
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HEDENDAAGSE THEATERMAKERS IN EEN POST-JAPAN JAPAN
Weg met de Amerikaanse werelddominantie, schreeuwt een nieuwe
generatie Japanse theatermakers
Door Kyôko Iwaki
Het Japonismes programma tijdens Festival d’Automne vormt de
aanleiding voor grotere vragen over de staat van het hedendaagse
Japanse theater. Een nieuwe generatie makers ziet Japan als ‘post'-land
en schetst een beeld van een natie voorbij haar houdbaarheidsdatum.

Opera-clasme

december 2018

Over Romeo Castellucci's contradictoire Die Zauberflöte
Castellucci die Die Zauberflöte
ensceneert? Dat moet spektakel
opleveren. En ja, daarin stelt de Italiaan
niet teleur. Ook dramaturgisch houdt
hij je aan je stoel gekluisterd: hij
scheurt Mozarts klassieker genadeloos
uit elkaar en puzzelt met de stukken tot
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de boodschap duidelijk is. Want daar
gaat het hem uiteindelijk om: de dualistische strijd tussen rede en liefde,
tussen man en vrouw, tussen patriarchaat en feminisme.
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Door

Rudi Laermans

(A)

1.
Van alle gevestigde theatermakers is Romeo Castellucci
de meest onvoorspelbare. Net als zijn generatiegenoten,
zoals Jan Fabre, Christoph Marthaler of Ivo van Hove,
mikt hij met zijn postdramatisch theater vaak op podiumbeelden die aanraken, overtuigen, ja, visueel performen.
Binnen het kader van zijn persoonlijke fascinaties lijkt
hij echter altijd weer opnieuw te beginnen: de gebruikte
procedés of spreekwoordelijke kapstokken wisselen per
voorstelling. Castellucci mag ondertussen dan wel heel
wat metier hebben, menige productie suggereert dat er
tevens een dilettant aan het werk is, iemand die koppig
iets uitprobeert en de mogelijke prijs van het mislukken
op de koop toe neemt. Vandaar de variabele kwaliteit
van zijn werk. Soms is Castellucci een geniale beginner
in eigen omstandigheden, evengoed zit je te kijken naar
een sputterende machine die maar niet op gang wil – of
kan, of mag – komen.
Uiteraard zitten er ook in Castellucci’s werk thematische
en artistieke krachtlijnen. Zo duiken in zijn voorstellingen
regelmatig ongetrainde performers op, en insisteren ze
meermaals op de vraag naar het onderscheid tussen
het menselijke en het onmenselijke, de transformatie
van menselijkheid in onmenselijkheid en omgekeerd.
Onder de postdramatische theatermakers is Castellucci
bovendien degene die de status van het theatraal geconstrueerde beeld met een meermaals ijzeren consequentie
onderzoekt. In essentie is zijn werk een veelzijdige
queeste naar de religieuze, zeg maar de katholieke
wortels van de hedendaagse westerse beeldcultuur,
waarin de ooit direct geleefde werkelijkheid in een reeks
representaties of voorstellingen is opgelost (ik parafraseer
de beroemde aanhef van Guy Debords De spektakel
maatschappij). Doordachte constructie en vernuftige
deconstructie gaan daarbij hand in hand. Afwisselend
viert en bekritiseert Castellucci de kracht van het Beeld.
Nu eens is hij een iconofiel, dan weer een iconoclast:
soms fêteert hij het vermogen tot beeldmatigheid binnen
de context van het theaterdispositief, een andere keer
saboteert of onttakelt hij diezelfde capaciteit.
De karakteristieke pendelbeweging in Castellucci’s werk
is doordrongen van het inzicht dat het theatrale berust
op de paradox van re/presentatie, de eenheid van het
verschil tussen presentie en representatie, materialiteit
en verschijning – tussen de tastbare realiteit op de
scène en de vluchtige audiovisuele beelden ervan
in het hoofd van de toeschouwer. Net als de meeste
andere regisseurs speelt Castellucci met de dubbelheid
van de theatrale re/presentatie en haar uiteindelijke
vluchtpunt, het verschil tussen fictie en werkelijkheid.
Als zijn oeuvre al een signatuur heeft, dan misschien
juist door de regelmatig doorgevoerde split binnen
het bestek van één voorstelling, het duwen van het
scenische gebeuren in de richting van ofwel een pure
representatie of een Beeld-met-hoofdletter, ofwel een
asymptotische mise-en-scène van het buiten-theatrale
of de Werkelijkheid-met-hoofdletter die zodanig dicht
de nimmer te bereiken nulgraad van het ensceneren
benadert dat de theatrale beeldmatigheid tot een spartelend spook verschrompelt.

OPERA-CLASME

“ De eerste akte duwt alles en
iedereen naar het zwarte gat van
de hyperrepresentatie. De volteface die daarop volgt, is evengoed
een effect van de theatercontext. ”

2.
Castellucci’s bewerking van Mozarts Die Zauberflöte
voor De Munt is een momentum in zijn oeuvre (tot
aan deze productie vormde voor mij zijn getheatraliseerde Schubert-recital Schwanengesang D744 uit 2014,
een meditatie over de on/menselijkheid van de dood
met sopraan Kerstin Avemo en pianist Alain Franco,
de meest directe sleutel tot zijn werk). Het is alsof
Castellucci terugblikt op zijn artistieke carrière tot nog
toe en de daarin doorschemerende krachtlijnen bewust
heeft verhevigd. De dialectiek-zonder-verzoening tussen
fascinatie voor het theatrale Beeld en de profanatie
daarvan leidt in Die Zauberflöte dan ook tot een voorstelling die in de twee akten volstrekt verschillende
kanten opschiet.
Voor de pauze domineert ‘het operatische’: Castellucci
schrapte de recitatieven en dedramatiseert het eerste
bedrijf door de performers enkel te laten zingen en
bewegen binnen een volkomen artificiële want melkwitte,
hypersymmetrische setting die het spektakelgehalte van
het vertoonde extra onderstreept (ik kom daar zo dadelijk
nog op terug). De eerste akte trekt kortom voluit de kaart
van de representatie, wat gekwadrateerde opera-overopera oplevert. In het tweede bedrijf, vooral dan de eerste
helft, overheerst integendeel een al even vreemd soort
van werkelijkheidstheater. Met de hulp van vijf blinde
vrouwen en vijf in de derde graad verbrande mannen
lichamen probeert Castellucci een ‘voorbij de theatraliteit’
te ensceneren, vanuit het lucide besef dat dit streven
nooit kan slagen binnen het theaterdispositief. Opnieuw
blijft het libretto van Emanuel Schikaneder lange tijd
buiten beeld. Na de pauze is Die Zauberflöte goeddeels
een alibi voor het uitproberen van een podiumkunst die
nog wel vasthoudt aan de basale ingrediënten van het
operagenre, maar tegelijk het operatische afzweert. Het
eindresultaat is een sterk ontdubbelde voorstelling die
met twee volkomen verschillende handen lijkt te zijn
gecomponeerd: het verschil tussen representatie en
presentie verandert in een niet te beslechten geschil.
De kloof tussen de twee akten loopt in Die Zauberflöte in
de pas met de focus op ‘het humane’ in Castellucci’s werk:
voor de pauze domineert een apart soort van menselijke
onmenselijkheid, daarna een welhaast onmenselijke menselijkheid. In het eerste bedrijf regeert inderdaad een afgekoelde, bijwijlen doods aandoende virtuositeit. Het demonstratief moeiteloze zingen, de strakke symmetrie in de dans
en de enscenering, de elkaar spiegelende decorstukken, de
doordachte belichting: gedurig wordt op het podium een
naar de perfectie neigend vakmanschap gedemonstreerd.
Alle handelingen raken zo evenwel ontmenselijkt.
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(B)

Al snel lijkt het alsof je naar een duivelse, lichtjes sadistische machinerie zit te kijken waarin de cleane stemmen
van de zangers werktuiglijk functioneren en de onpersoonlijke bewegingen van de dansers door onzichtbare
mechaniekjes worden voortgestuwd. Sterieler kan haast
niet: alleen de interactie met de muziek redt het handelen
op de scène van de nietszeggendheid en vermijdt dat
het geheel tot een lege wiskundige formule of louter
design condenseert. Na de pauze domineert daarentegen
de fysieke kwetsbaarheid. Met hun autobiografische
bespiegelingen, hun vaak zoekende blikken of gestes en
hun wederzijdse aanrakingen creëren de blinden en de
verbranden, samen met de andere performers, tijdelijk
een zone waarin wat eerst als een onmenselijk lijden
overkomt, verandert in een wijze van ‘zijn’ – van leven, van
bestaan of existeren – die ‘menselijk, al te menselijk’ is.
Beide bedrijven zetten op een uitgekiende manier het
theaterdispositief in, maar op een tegengestelde wijze.
De eerste akte duwt alles en iedereen naar het zwarte gat
van de hyperrepresentatie. Het is allemaal overdone, en
daardoor wordt het allemaal ook undone: de theatraliteit
doorkruist zichzelf door de gevolgde strategie van overdrijving. De volte-face die daarop volgt (ook daarover later
nog meer), is evengoed een effect van de theatercontext.
Neem die weg en de individuele relazen van de blinden en
verbranden overstijgen nooit het niveau van de persoonlijke tragiek. Alleen het gegeven dat ze voor een publiek
op een scène worden verteld, verleent hun verhalen een
exemplarische, algemeen menselijke waarde.
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3.
Stilte. Een man probeert een boven het podium
hangende tl-lamp aan diggelen te gooien. De verlichting
is inderdaad een symbool van de Verlichting, zo wordt
later duidelijk (of zo weet meteen de bezoeker die het
libretto en de figuur van Sarastro kent). Nadat de lamp
eraan heeft moeten geloven, vegen enkele mannen met
een gasmasker de scherven bij elkaar op de tonen van
de ouverture van Die Zauberflöte.
Het eerste bedrijf speelt zich af in een melkwitte
bonbonnière (de associatie tussen witheid en melk
is het belangrijkste bindstuk tussen de twee delen).
De performers hebben wit gepoederde of door
een witte sluier bedekte gezichten en dragen witte
barokke kledij; ook alle rekwisieten en decorstukken
zijn wit. Binnen dit bleke universum heerst een totale
symmetrie tussen de consequent verdubbelde personages. Behalve de Koningin van Nacht wordt elke
zanger(es) vergezeld door een acteur of actrice: de
tweede mimeert de bewegingen van de eerste, incluis
lipsyncen (de uitzonderingssituatie van de Koningin van
de Nacht anticipeert op haar centrale rol na de pauze).
Ook de decorstukken die na een tijdje links en rechts
op het podium verschijnen, zijn kopieën van elkaar,
zodat de scène op een heus spiegelpaleis lijkt.
Doordat Castellucci in de eerste akte enkel de zangpartijen behoudt, verbrokkelen automatisch de
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verhoudingen tussen de voornaamste personages, die
juist in de recitatieven extra worden belicht. De verlichte
despoot Sarastro en de Koningin van de Nacht, Tamino
en Pamina, of Papageno en Papagena veranderen zo van
sterk gekoppelde in eerder op zichzelf staande figuren.
Ook het verhaal vervliedt in de vloed van gezongen
klanken. Dat Sarastro de dochter van de Koningin van de
Nacht, Pamina, heeft gevangengenomen en de Koningin
daarop Tamino en zijn dienaar Papageno opvordert om
Pamina te bevrijden met behulp van een toverfluit: het
interesseert Castellucci ternauwernood. Zijn gestripte
interpretatie herleidt Die Zauberflöte tot een strijd tussen
Sarastro en de Koningin van de Nacht – tussen Verlichting
en Romantiek, Man en Vrouw, Rede en Gevoel. Tijdens
het eerste bedrijf domineert indirect alvast Sarastro of,
juister, de door hem gepersonifieerde Rede. Het hele
eerste bedrijf door is de Rede immers het scenische
ordeningsprincipe: geen symmetrische verhoudingen
zonder berekening en formalisering.
De nadruk op het zingen combineert Castellucci voor
de pauze met de gedurige wisseling per lied van een
scenisch totaalbeeld of tableau vivant. Daarbinnen
nemen de zangers relatief statische posities in, wat
onwillekeurig doet denken aan de quasi-concertante
uitvoering van een opera. Tegelijk doorbreekt de
gemaaktheid van hun vaak barok aandoende arm- en
handbewegingen de indruk van immobiliteit. Aan echt
acteren komen ze echter nooit toe: de zangers zijn voor
alles virtuoze stemmen, niet ook personages met een
minimum aan psychologische diepte. Hun gestiek wordt
gesecondeerd door de eveneens gespiegelde bewegingen van de dansers, die naar heel uiteenlopende
registers verwijzen: hofdans, klassiek ballet, expressionisme, formalistisch modernisme à la Cunningham ...
Op het eerste gezicht doet de choreografie ornamenteel
aan: een overbodig supplement bij de zang. Tegelijk
onderstreept ze de crux van het eerste deel. Die komt
neer op het consequent doorvoeren van de conservatieve visie op opera als een verblindend totaalspektakel:
geciviliseerd vermaak dat muzikale glitter aan imponerende beelden paart.
Het showgehalte van de eerst akte wordt nog versterkt
door het veelvuldige gebruik van draaiende plateaus
en ... struisvogelveren. Nu eens doen die dienst als
hoofddeksel, dan weer als waaier, en een derde keer
veranderen ze een performer haast in een kalkoen met
openstaande staart. De cabareteske en lichtjes pikante
sfeer van een revuetheater als de Parijse Moulin Rouge
kleurt inderdaad meermaals het eerste bedrijf, ook door
de schaarse kledij van de vrouwelijke danseressen.
Spectaculair zijn ook de geprojecteerde symmetrische
vormen op de achtergrond en de gespiegelde hagelwitte decorstukken van piepschuim die na enige tijd
links en rechts worden ingeschoven (beide stoelen
op algoritmen die zijn bedacht door architect Michael
Hansmeyer). Het rococospiegelpaleis op het podium
muteert zo in een sprookjesachtige witte wereld waaruit elke zweem van Werkelijkheid geweerd lijkt te zijn.
Dit is Hyperfictie, pure Schone Schijn, loutere Schone
Show, waarin alle Zijn is opgelost tot een reeks entertainende Beelden en Klanken.
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“ Zijn gestripte interpretatie
herleidt Die Zauberflöte tot
een strijd tussen Sarastro en
de Koningin van de Nacht
– tussen Verlichting en Romantiek. ”

4.
Tijdens het eerste bedrijf van Castellucci’s Zauberflöte
hoor je op geen enkel moment een kritische of deconstructieve noot. De maker houdt het bij het openlijk
tonen, via de strategie van de overdrijving, van het
operatische als enkel maakwerk – als dat hyperretorische
totaalspektakel dat zich, ondanks de lichamelijkheid van
de stem, lijkt te kunnen bevrijden van ieder spoor van
materialiteit. De verbluffende consequentie waarmee
dit meta-operatische uitgangspunt wordt geënsceneerd,
roept het soort van onbehagen op dat je bij ingenieus
conceptueel werk wel vaker kan overvallen: er wordt een
sluitend betoog gehouden dat de esthetische beleving
kortsluit op het doorschouwen van de manier waarop
die wordt geconstrueerd.
Het argument dat Castellucci in de eerste akte ontvouwt,
demonstreert een artistieke basiswaarheid. Veel beter dan
menige gepatenteerde operaregisseur begrijpt hij dat de
specifieke fictionaliteit van het operagenre voor het volle
pond samenhangt met het artificiële stemgebruik. Opera
is fictie omdat nauwelijks iemand in het reële leven iets
al zingend meedeelt. En wie dat soms toch doet, beschikt
doorgaans niet over het virtuoze stemregister dat de
opera als een zelfstandig instrument bespeelt en het genre
precies zo kunstmatig maakt. Kortom, de aparte theatraliteit van opera valt in essentie samen met de fictionaliteit
van de acrobatisch zingende stem – met die gedurige ‘irrealisering’ van het zingen die regelmatig voorbij het punt
gaat waarop het stemgebruik nog herkenbaar humaan
klinkt. De meeste regies relativeren dat belang van het
fictionaliseren van de stem als constitutieve, zelfs cruciale
factor binnen het operagenre. Vanuit het libretto verbinden
ze het zingen met een meer overkoepelende dramaturgie
en koppelen ze de stem aan een psychologiserende interpretatie van het kwinkelerende personage. Castellucci
knipt daarentegen in het eerste bedrijf van zijn Zauberflöte
de band tussen stem, personage en verhaal radicaal door:
hij betoogt dat muziektheater in wezen stemtheater is.
Toch is de eerste akte geen volledig in zichzelf gekeerd
argument over de opera als die totaalspektakelkunst
die haar impact in de eerste plaats heeft te danken aan
het verdichten van de stem tot een quasihallucinatie.
Castellucci puncteert de door hem geënsceneerde melkwitte wereld ook meermaals. Zo duiken er plots twee
beige stoelen op die totaal misplaatst ogen – alsof de
verantwoordelijke voor de rekwisieten even niet bij de
pinken was en de verkeerde zitmeubels op het podium
heeft laten plaatsen (achteraf blijkt dat ze vooruitwijzen
naar de kleur die na de pauze overheerst). Heel wat veelzeggender zijn de lichamen van de zwarte dansers.
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Hun blote torso’s detoneren, gewoon omdat ze donkerkleurig zijn: de lichamen doorbreken de geënsceneerde
symmetrie en homogeniteit. De deconstructie is allesbehalve nadrukkelijk, aangezien de weinige zwarte dansers
bijna verdwijnen in de overheersende witheid op het
podium. Maar bijna is niet helemaal. De aanwezigheid
van de zwarte dansers injecteert de voorgetoverde
hyperfictie met een daaraan tegengestelde dosis realiteit
en suggereert dat het op het podium getoonde bleke
universum een door witte mensen gedomineerde
werkelijkheid is. Deze impliciete boodschap, die het
meta-operatische argument nooit overstemt, bezit een
dubbele kritische lading. Enerzijds slaat ze op de opera
als artistiek genre: ‘dit is een witte artistieke wereld’;
anderzijds suggereert ze dat de ordenende Rede
of – breder – de Verlichting een duistere achterkant heeft.
Die laatste heeft een naam: kolonialisme, inderdaad.
Net voor de pauze krijgt de tot dan toe latente kritiek
op én binnen het geënsceneerde universum een
manifest verlengstuk. Plots breekt de wanorde binnen:
symmetrie maakt plaats voor dissymmetrie, de performers beginnen elkaar schijnbaar in het wilde weg te
attaqueren. Terwijl één mannelijke performer vooraan
op de scène een lichtbol vasthoudt, zinspeelt de bewegingschaos achter hem op een volksopstand. De scène is
een niet mis te verstane hint naar de historische context
van Die Zauberflöte. Mozart componeerde deze opera
immers in 1791, enkele jaren na de Franse Revolutie.
Haar leiders beschouwden zichzelf als politieke herauten
van de Verlichting en schrikten er niet voor terug om
in naam van de Rede in 1793-94 een terreurbewind te
voeren. Het eindbeeld voor de pauze alludeert op het

samengaan van Verlichting en revolte, maar anticipeert
tevens op de inhoudelijke teneur van de tweede akte.
Die luidt dat de Verlichting verblindt en verbrandt, kritieken gevoelloos maakt: ze is inherent totalitair.
5.
Het tweede bedrijf opent als een volstrekte negatie
van het eerste deel: niks opera of hyperfictionaliteit,
maar louter lichamelijkheid en hyperrealiteit. Drie jonge
vrouwen plaatsen een zuignap op een borst en tappen
in een flesje moedermelk af. Vervolgens gieten ze de
afgekolfde melk in een achter hen hangende tl-lamp, wat
in een direct tegenbeeld van de start van de eerste akte
uitmondt. Het alternatief voor de in scherven gevallen
Verlichting, zo lijkt Castellucci te opperen, is de melk
die leven geeft. Deze bijna mythische boodschap wordt
onderstreept door de elektronische zoempartituur en
de zowel gezegde als geprojecteerde tekst van Claudia
Castellucci. Die komt bepaald onsamenhangend en
pseudodiepzinnig over, maar de basislijn luidt dat de
moeders ‘de scheppers van de tijd’ zijn.
Het tweede bedrijf komt pas echt op gang wanneer in
een huis clos-decor van beige spaanderplaat vanaf links
eerst vijf blinde vrouwen opkomen, en nadien vanaf
rechts vijf mannen met derdegraadsbrandwonden. Ze
worden later vervoegd door de zangers, die de gezongen
partijen voor hun rekening blijven nemen. De enscenering
blijft dus koersen op een verdubbeling van de ruimte,
maar de vrouwen slopen na een tijdje wel de wand die
aanvankelijk het linker- en rechtergedeelte scheidt.
(C)
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Het eerste en het tweede deel gaan beide ook resoluut
voor homogeniteit, waardoor er een uitgesproken
betekeniscontrast ontstaat. Voor de pauze regeerde de
witheid, nu kleuren decor, rekwisieten en kostuums vaalbeige. Van een overdadige, suikerzoet aandoende rococobonbonnière komen we terecht in een onbestemde ruimte
die door de combinatie van kaalheid, fletse zandkleur en
de gedragen overalls afwisselend doet denken aan een
gevangenis en een kerncentrale.

“ Waarom toch die Grote Woorden
en Grote Gebaren? Waarom ziet
Castellucci niet in dat beide anno
2018 hopeloos gedateerd en goedkoop-sentimenteel overkomen? ”

Na een aria, een door hen collectief opgezegde tekst en
een duet waarop ze samen dansen, stellen de blinde
vrouwen zich een voor een voor. Eerst nemen ze hun
beige pruik af, vervolgens vertellen ze sinds welke leeftijd ze blind zijn en wat ‘de overgang naar de nacht’ voor
hen betekent. De identiteit van blinde wordt opvallend
feitelijk, zonder enige zweem van zelfmedelijden of zelfs
tekort geaffirmeerd. Op een vergelijkbare wijze verhaalt
rechts op de scène iedere verbrande man over de
oorzaak en existentiële gevolgen van zijn verwondingen.
Het gebeurt na weerom een aria, een samen gedebiteerde tekst, een duet-met-dans, en het individueel
afnemen van de kous die het hoofd bedekt. De regie
blijft dus in eerste instantie kiezen voor evenmaat, maar
nu zonder die ook door te trekken tot op het niveau van
iedere individuele performer.

vinden elkaar terug in de liefde – en legt zo ook een
brug tussen realiteitstheater en operawerkelijkheid,
enscenering en libretto. Het gebeuren hint daarenboven
op een catharsis, een wederzijdse verzoening tussen de
verbranden en de verblinden, die getuigt van een medemenselijkheid die fysieke onvolmaaktheden niet enkel
negeert maar koestert. Het is een gewaagde sleutelscène
omdat ze door de combinatie van moreel humanisme
en fysiek sentimentalisme nadrukkelijk de grens met
de emotionele kitsch opzoekt. Ik blijf ze een beetje tot
zeer pathetisch vinden, maar dat oordeel getuigt uiteraard ook van een lage subjectieve irritatiedrempel voor
geënsceneerde gevoelerigheid. Het tafereel berust hoe
dan ook op een doorzichtige retoriek die de scène van
spreekwoordelijke uitroeptekens voorziet.

De scenische symmetrie begint na de zelfpresentaties
van de blinden en de verbranden hoe langer hoe meer te
verkruimelen. Geheel tegen de strekking van het libretto
in maakt de Rede – of de heerschappij van Sarastro – geleidelijk aan plaats voor de zorgzame ongeregeldheid
van het rijk van de Koningin van de Nacht, die tevens
de figuur van de Moeder personifieert. Die formele
verschuiving gaat samen met een inhoudelijke: er volgen
meerdere scènes met grote gebaren en woorden – met
gestes of uitspraken die op een emfatische manier een
humanistische boodschap van toewijding, menslievendheid en verzoening verkondigen. Hoewel er van de blinde
en verbrande performers sowieso al een direct ethisch
appel uitgaat, legt Castellucci daar dus nog een expliciete
morele laag bovenop – alsof de geënsceneerde hyper
realiteit voor hem niet vanzelf spreekt, maar een gestueel
en talig supplement behoeft dat de impliciete lading voluit
expliciteert. Dat het publiek meeleeft met de vijf blinden
en de vijf verbranden is hem blijkbaar niet genoeg.
De empathie moet ook nog eens worden verhevigd en,
vooral, uitgelegd.
Zo simuleert een van de blinde performers met namaakbloed dat ze zichzelf verwondt tijdens de beroemde aria
waarin de Koningin van de Nacht haar dochter verkettert.
De vrouw neemt de positie van de dochter in en beantwoordt de afwijzing door haar symbolische moeder met
een gefingeerde automutilatie. De zingende protagoniste
repliceert met een gebaar dat op een tegelijk overdreven
en hilarische manier haar moederlijke zorgzaamheid
onderstreept: ze opent een tetrapak met melk en giet de
vloeistof over de liggende vrouw uit. Heel wat directer
is de lange scène waarin de blinde vrouwen voorzichtig
de hoofden en ontblote bovenlijven van de verbrande
mannen betasten. Dramaturgisch klopt het tafereel:
het sluit aan bij de gezongen tekst –Tamino en Pamina
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Ronduit tenenkrommend vond ik de tekst die de overacterende Papageno declameert na de scène waarin hij zingt
richting Hades te willen gaan en drie knapen hem alsnog
van de gewenste zelfmoord afhouden. Papageno verklaart
dat zijn vroegere vrienden dood zijn en hij voortaan de
blinden en de verbranden als belangrijkste metgezellen
beschouwt. Deze toevoeging aan het libretto onderbreekt
het handelingsverloop en mikt weerom op een minimale
symmetrie tussen het geënsceneerde realiteitstheater en
de operawerkelijkheid die de tekst evoceert. Maar komt
ze wel verder dan een larmoyante eloge waarvan het
poëtisch nepgehalte recht evenredig is met de kaduke
geloofwaardigheid van het gedebiteerde altruïsme?
Waarom toch die Grote Woorden? Waarom ook die
eerdere Grote Gebaren? Het is mij een raadsel waarom
Castellucci niet inziet dat beide anno 2018 hopeloos
gedateerd en goedkoop-sentimenteel overkomen.
Zelfs in de opera, of juister: vooral in de opera.
6.
Aan het slot komt de conservatieve, misschien zelfs
reactionaire aap uit de moralistische mouw en geeft
Castellucci het libretto een wel heel eigenzinnige draai.
Wie zoals Sarastro enkel de stem van de Rede volgt,
verandert in een despoot die anderen – in Die Zauberflöte
zijn dat Tamino en Pamina, Papageno en Papagena – allerhande beproevingen oplegt vooraleer hij ze tot het Rijk
van de Verlichting toelaat. Deze onuitgesproken les
van het tweede bedrijf vergroot Castellucci uit tot een
nadrukkelijke kritiek op de Verlichting die ondubbelzinnig de kant van de Koningin van de Nacht kiest. Na
de lofzang op het Licht – in het libretto van Schikaneder
wordt de Duisternis door het Licht overwonnen – vormen
Sarastro’s hovelingen een kring rond de zittende
Koningin en de met moedermelk gevulde neonlamp.
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(D)

Een na een verlaten de mannen het podium, waarna
‘The Song of the Mother’ (dixit de op de achterwand
geprojecteerde tekst) weerklinkt: de Koningin laat de
verzamelde moedermelk op de vloer lopen.

dáárom koesterden zij in een eerdere scène de misvormde
mannenlichamen. Finaliter relativeert Castellucci de
geënsceneerde hyperrealiteit dan ook tweevoudig. Eerst
moraliseert hij die met grote gebaren en woorden, vervolgens allegoriseert hij ze met terugwerkende kracht.

Met dit slotbeeld verbindt Castellucci de Rede of
Verlichting en het patriarchaat enerzijds, en anderzijds
het Leven, de moederliefde en -melk en, breder, het
matriarchaat. De eerdere associatie tussen de Verlichting
en een door zichzelf verblinde en daarom ‘verschroeiende’ Rede plaatst hij zo in een ruimer perspectief mét
uitzicht op een mogelijke verlossing. Zijn kritiek op ‘de
dialectiek van de Verlichting’ (Theodor Adorno & Max
Horkheimer), of de omslag van emancipatie in onderdrukking, dreigt echter terug te vallen in dat mythisch
stadium dat de Verlichting door het gebruik van de Rede
achter zich wil laten. Er valt veel te zeggen voor de stelling dat de Verlichting tot op grote hoogte een patriarchale affaire blijft en daarom een feministische (en ook:
een postkoloniale) bijsturing behoeft. Het promoveren
van de moederfiguur tot levensprincipe via de expliciete
suggestie dat ze door het voeden van haar kind met
eigen melk ook een aardse zorgzaamheid verbeeldt,
retardeert daarentegen naar het irrationeel poneren van
waarheden zonder dekking van wat soort argumenten
ook. Het slotbeeld van Castellucci’s Zauberflöte is dan
ook van de orde van een mytheem: een autoritair postulaat dat het verschil tussen Rede en Gevoel, Man en
Vrouw op een gevaarlijke manier naturaliseert.
Retroactief transformeert het eindbeeld het realiteitstheater in de tweede akte tevens in een allegorisch figurentoneel. Zowel de blinde vrouwen als de verbrande mannen
symboliseren de nachtzijde van de Verlichting, maar
de eersten verzinnebeelden ook het levensprincipe:
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Ondanks de zwakke of op z’n minst dubieuze momenten
toont Castellucci’s enscenering van Die Zauberflöte
wat hedendaagse opera ook kan zijn: een respectloze
verscheuring van een canonieke tekst, met navenant
schrap-, knip- en bijschrijfwerk. Het eerste bedrijf demonstreert hoe een juist begrip van het genre de ‘operatische’
machine van binnenuit kan uithollen: door ze te maximaliseren en zo bij wijze van spreken in een tegelijk extatische
en excentrische positie te manoeuvreren. Na de pauze
volgt in de tweede akte eerst een overdosis aan Fysieke
Realiteit, die vervolgens wordt gemoraliseerd, tot op het
punt dat de Grote Woorden het overnemen van de blinde
en verbrande lichamen. In deze beweging van ‘operafilie’
naar ‘operaclasme’ verschuiven tevens de artistieke
gewichten: van stem naar lichaam, van zingen naar
acteren, van muziek naar theater. De belangrijkste les van
Castellucci’s Zauberflöte is dat geen opera hedendaags
kan heten als ze de ingrediënten van deze totaalkunst niet
ook dissocieert, zelfs tegenover elkaar stelt. Castellucci@
Mozart: contemporaine opera = contradictoire opera.

(A) Die Zauberflöte
– (D) © B. Uhlig @ De Munt

Rudi Laermans is gewoon hoogleraar sociale theorie
aan de KU Leuven en is tevens actief als essayist.
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‘Decor is geen
decor meer’

december 2018

(A)

Bruno Latour en Frédérique Aït-Touati over theater en het nieuwe
klimaatregime

Wat hebben wij, mensen, gemeen met
walvissen, champignons, bacteriën
of het internet? We zijn allen vernetwerkte entiteiten. Filosoof Bruno Latour
bepleit een radicaal andere kijk op
vastgeroeste dualismen als mens-ding,
mens-omgeving of lokaal-globaal. Latour
lokt zijn grensoverschrijdende inzichten
14

uit de academische wereld en sleurt
ze het podium op, samen met onderzoeker-theatermaakster Frédérique
Aït-Touati. ‘Met horrortechnieken sterke
gevoelens opwekken, maakt een werk
nog niet politiek.’
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Door

Sébastien Hendrickx &
Kristof van Baarle

‘Het kan paradoxaal lijken, maar om aan
realisme te winnen, moeten we ons
afkeren van elk pseudorealisme waarin
mensen worden geportretteerd terwijl ze
paraderen voor een decor van dingen.’ 1
De wereldvermaarde wetenschapssocioloog en filosoof
Bruno Latour veroorzaakte in de jaren 1980 en 1990 een
academische aardverschuiving met zijn onderzoek naar
het technisch en sociaal geconstrueerde karakter van
wetenschappelijke kennis. Feiten zijn, zo beweerde hij, in
grote mate de producten van interacties tussen experts,
en van wetenschappelijke methodologieën en procedures
(wat ze niet per se minder waardevol maakt). Hij toonde
aan hoe het sociale en de natuur binnen de moderniteit
opgevat werden als twee aparte werelden, en hoe die
scheiding vele inzichten heeft verhinderd in en schadelijke
gevolgen heeft gehad voor de sociale, economische en
ecosystemen waarvan we deel uitmaken.
In de podiumkunsten is hij een van de belangrijkste
referenties wanneer het erop aankomt de agency of het
handelingsvermogen van objecten te benoemen en te
onderzoeken. Het is dan ook Latour die pleit voor een
‘parlement der dingen’: het menselijke politieke halfrond
dient aangevuld met een halfrond dat het niet-menselijke
vertegenwoordigt – een spannende en belangrijke uitdaging. Ook voor het reflecteren over kunstwerken is de
sociologische methode van Latours   Actor-netwerktheorie
relevant: een werk is niet iets geïsoleerd, het komt tot
stand wanneer het door een netwerk aan actoren (mensen,
machines, gebouwen, conventies,…) gevormd wordt.
De laatste jaren is Latours focus verschoven naar een
concrete, hoogst urgente kwestie: de klimaatverandering onder invloed van de mens. In zijn acht lezingen
over het nieuwe klimaatregime, gebundeld in Face à
Gaïa (2015), wijst de filosoof erop hoe die moderne
splitsing tussen natuur en cultuur klimaatontkenning en
‘klimaatquiëtisme’ (de bizarre gelatenheid ten opzichte

ETC

Op 8 oktober verscheen een
nieuw, alarmerend rapport van
het IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) over
de opwarming van de aarde.
Het gevoel van urgentie dat
van de klimaatverandering
uitgaat, is niet nieuw, maar
groeit wel exponentieel.
Mijnheer Latour, was dat de
belangrijkste reden waarom
u ervoor koos om een meer
publieke rol op te nemen
binnen het domein van de
kunsten?

Bruno Latour: In mijn geval waren
er twee aanleidingen. Twaalf jaar
geleden zag ik twee choquerende
grafieken in een boek van Clive

van de klimaatverandering) mogelijk maakt, en dus hoe
problematisch en catastrofaal het volhouden van die
splitsing is. Latour bouwt voort op de Gaia-hypothese
van wetenschappers James Lovelock en Lynn Margulis.
Zij beschouwen de aarde als een complex, zelfregulerend systeem waarbij levende organismen voortdurend
inwerken op hun niet-levende omgeving, en zo de mogelijkheidsvoorwaarden voor hun eigen bestaan en dat van
anderen handhaven of inperken. De mens vormt daar in
principe geen uitzondering op, al is zijn impact nu wel
overweldigend en destructief van aard.
Hoe kunnen we ons politiek oriënteren binnen dat nieuwe
klimaatregime? In zijn laatste boekje, Où atterrir? (2017),
gaat Latour op zoek naar een alternatief voor de vandaag
zo felle tegenstelling tussen het lokale en het globale. Een
door kapitalisme geïnspireerde globalisering heeft niet
tot méér, maar net tot minder wereld geleid. Natuurlijkculturele eenheidskoek en de centralisering van de macht
in de handen van mammoetbedrijven en wereldleiders
staan haaks op de diversiteit aan ideeën, tradities, leefwijzen, ecosystemen enzovoort die de wereld bevat. Die
verarmende invloed van globalisering leidt ook tot een
opstoot van nostalgisch nationalisme, dat het lokale
dan weer reduceert tot een fictieve geschiedenis en een
beperkt idee van identiteit. Deze tendensen nemen samen
met de klimaatverandering de grond onder onze voeten
weg. We zijn, zo schrijft Latour, als in een vliegtuig zonder
bestemming: waar kunnen we landen?
Misschien wel in het theater. De afgelopen jaren
verruilde Latour de academische wereld af en toe voor
de artistieke. Naast tentoonstellingen als Iconoclash
(2002) en Making    Things Public (2005) werkte hij, samen
met onderzoekster en regisseuse Frédérique Aït-Touati,
aan theaterprojecten als Gaia Global Circus (2013),
MAKE IT WORK/Le théâtre des négociations (2015) en
de lecture-performance INSIDE (2017). Die laatste stond
eind november op de planken in het Kaaitheater en
vormde de aanleiding voor dit gesprek.

Hamilton die ecologische rampspoed
voorspelden als we niet radicaal
actie zouden ondernemen. Ik werd
toen zo getroffen door een gevoel
van urgentie dat ik besliste om mijn
aandacht opnieuw op een sterke
interesse van me te richten, zijnde
Gaia, maar dan op een meer dramatische manier dan ervoor. Frédérique
en ik verzamelden een klein team
en begonnen te werken rond de
enscenering van het ‘probleem’ van
de klimaatverandering. Dat leidde in
2013 tot de theatervoorstelling Gaia
Global Circus.
Vandaag vind je dezelfde
grafieken terug in het IPCC-rapport,
met dat verschil dat de curves van
de rode lijnen nog scherper omhoog
buigen!

‘DECOR IS GEEN DECOR MEER’

Frédérique Aït-Touati: Als wetenschapshistorica en regisseuse had ik
altijd al interesse in de linken tussen
theater en wetenschap. Toen Bruno
me voorstelde om samen te werken,
zag ik dat als een opportuniteit om de
heuristische krachten van theater te
exploreren. (De heuristiek wil op een
methodische en systematische manier
tot uitvindingen en wetenschappelijke
ontdekkingen komen, red.) Vandaar
kwam het idee om een theatraal onderzoek op poten te zetten met Bruno,
mijn acteurs en Pierre Daubigny, de
schrijver van het uiteindelijke theaterstuk Gaia Global Circus. Het vooronderzoek en het creatieproces liepen
over drie jaar en omvatten veldwerk,
leessessies, improvisaties en discussies met klimatologen.
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B.T.
Gaandeweg ontstond er
een feedbackloop tussen de theaterprojecten en mijn academische
activiteiten. Voor de Gifford-lezingen
(die de basis vormden van het boek
Face à Gaïa, red.) moest ik heel wat
leeswerk verzetten, en dat voedde
het maakproces van de voorstelling.
Tegelijk bleken de discussies met
het team en de improvisaties van de
acteurs belangrijke inspiratiebronnen
voor de lezingen. Ik beschouw mezelf
niet als een kunstenaar en wat ik
doe, zie ik niet als kunst. Desondanks
spoort het werk voor een voorstelling me aan om mijn filosofische
concepten te verscherpen. Het is
goed mogelijk dat dit een eerder
flauwe definitie van kunst is, maar
de praktische artistieke activiteiten
helpen me om nog half obscure, in
de schaduw verborgen ideeën dichter
te benaderen.

hand van een reeks kleine scènes en
sketches onderzocht de voorstelling
angst en wanhoop, terwijl ze met een
stevige streep – zwarte – humor ook
tegenwicht bood aan die gevoelens.
Een van Bruno’s belangrijke referenties is het stripverhaal, waarin verschillende personages vaak heldere posities in het verhaal vertolken …

ETC

ETC

Hoe gaan jullie om met
gevoelens van doem en
wanhoop in jullie gezamenlijke theaterprojecten?

B.T.
We duiken in de vraag naar
de bronnen van de huidige onverschilligheid ten aanzien van de catastrofe. Het lijkt wel alsof hoe steiler de
curves van de rode lijnen worden,
hoe minder mensen erop reageren.
Hoe komt dat? Theater laat ons ook
toe om de angst te verspreiden,
maar dan onder een andere vorm.
Ik denk niet dat Frédérique of mijn
dochter Chloé, die ook meewerkte
aan Gaia Global Circus, die angst
echt voelden toen we eraan
begonnen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat vandaag wel zo is.
Wanneer je je voorstelling toont, kun
je die angst dus verspreiden, maar
je hebt evengoed de kans om alternatieve gevoelens te provoceren. Zo
kun je van beklemming opschuiven
naar vrolijkheid. Er zijn zo veel affectieve manieren om je te verhouden
tot het nieuwe klimaatregime.
F.A-T. Van bij het begin was dit net
een van onze grote vragen: hoe
kunnen we omgaan met dergelijke
gevoelens binnen het theater?
Theater is een kunst van specifieke
passies en emoties, die verschillend
zijn van pakweg die in de cinema.
Het is onmogelijk om de pathos van
een blockbuster-rampenfilm te transponeren naar het podium. Aan de
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B.T.
Vooral Kuifje dan. Dat is
misschien niet zo verwonderlijk,
met zijn eeuwig optimistische en
zoekende houding. Frédérique en ik
wilden verschillende standpunten
laten zien, inclusief die van de onverschilligheid, en het optimistische
geloof in de redding door een technologische fix.
Re-enactments en
pre-enactments
Wat was de tweede aanleiding voor uw occasionele
excursies in de kunsten, en
meer specifiek in het theater?

B.T.
Ik heb een achtergrond in
de geschiedenis van de wetenschap. In mijn boek over Louis
Pasteur (Pasteur: guerre et paix des
microbes, 1984, red.) introduceerde
ik de notie van theatre of proof.
Wetenschappelijke bewijsvoeringen
worden geënsceneerd en gedramatiseerd. Met Frédérique deel ik al lang
een interesse in de dramatiek van
het wetenschappelijke bedrijf.
Er was ook een tijd waarin de
wetenschap zich moest beroepen
op de kracht van fictie om de
omwenteling van ons begrip van de
aarde te kunnen realiseren. Neem
bijvoorbeeld het werk van Johannes
Kepler in de 17de-eeuw – iets waar
Frédérique over heeft geschreven
in Contes de la lune (2011).2 Daarna
dreef de moderniteit een wig tussen
de literatuur en de wetenschap, maar
ik geloof dat de twee domeinen in
onze tijd terug convergeren, en de
expressiemogelijkheden verbreden.
Het is boeiend om te zien hoe de
hedendaagse poëzie, het theater,
de beeldende kunsten de affecten
exploreren die zijn veroorzaakt door
het nieuwe klimaatregime.
F.A-T. Een tijd geleden bracht Bruno
Louis Pasteur trouwens nog tot
leven op het podium. Hij maakte

Etcetera 155

“ Wetenschappelijke
bewijsvoeringen
worden geënsceneerd
en gedramatiseerd.
Met Frédérique deel
ik al lang een interesse in de dramatiek
van het wetenschappelijke bedrijf. ”

verschillende re-enactments van
wetenschappelijke lezingen en experimenten. Binnen mijn eigen onderzoek heb ik inderdaad de periode
bestudeerd waarin de wetenschap,
de literatuur en de kunsten diep
met elkaar verstrengeld waren. Het
is een van de redenen waarom ik
met Bruno ben beginnen te werken:
onze tijd heeft er nood aan dat deze
domeinen weer samenkomen.
B.T.
De voorstelling rond Pasteur
zette ik samen met mijn collega
van Cambridge, de wetenschapsfilosoof en -historicus Simon
Schaffer, op poten. Daarna deed ik
ook nog een re-enactment van de
catastrofale klimaattop die in 2009
in Kopenhagen plaatsvond. Dat
project was een manier om mensen
uit hun depressie weg te lokken
door grondig te onderzoeken wat er
fout liep, en hoe dergelijke politieke
onderhandelingspraktijken zouden
kunnen worden verbeterd.
ETC

Re-enactments zijn sterk
aanwezig in het contemporaine podiumkunstenveld. In
2015 maakte u een ‘pre-enactment’ van de COP21 in Parijs,
enkele maanden voor de
eigenlijke top plaatsvond.

B.T.
Inderdaad. Samen met meer
dan tweehonderd studenten van
overal ter wereld, en met Laurence
Tubiana, die ambassadrice was
van de echte COP, speculeerden we
over een compleet verschillende
set van regels en procedures voor
de klimaatonderhandelingen.
Theaterregisseur Philippe Quesne
verzorgde de scenografie, het
Berlijnse collectief Raumlabor
ontwierp het meubilair, en

“ We moeten ons
ontdoen van de
gemeenplaats dat
wanneer het niet
menselijk is, het niet
interessant is. De
verhalen van Anna
L. Tsing over de
matsutake-champignons zijn bijvoorbeeld
echt aangrijpend. ”

(B)

belachelijk zijn. Waarom zou iemand
naar het theater gaan om gewoon naar
het decor te kijken? We zoeken naar
een andere relatie tot scenografie door
inderdaad de mens niet langer in het
centrum te plaatsen, door hem of haar
een beetje off-stage te positioneren.
Eigenlijk is dat iets wat doorheen de
hele geschiedenis van het theater
loopt. De mens was nooit echt het
centrum van de actie, er waren altijd
andere krachten aan het werk: geloof
en goden waren andere factoren die in
de teksten meespeelden.
Frédérique ensceneerde het één
week durende experiment. MAKE IT
WORK/Le théâtre des négociations
draaide rond een kwestie die ik al
onderzoek sinds mijn boek Politiques
de la nature (1998), of misschien
zelfs al sinds Nous n’avons jamais
été modernes (1991): hoe kunnen we
mensen laten spreken in naam van
niet-menselijke entiteiten?
De menselijke acteur uit
het centrum weghalen
ETC

Vele theater- en performance
praktijken zijn geïnspireerd
door uw werk, mijnheer
Latour, in hun zoektocht om
op het podium de mens uit
het centrum van de aandacht
weg te halen, of hem of haar
gewoon helemaal weg te
wissen. In jullie samenwerkingen blijft de mens evenwel
in het centrum van de actie,
of het nu om theater, lectureperformance of een pre- of
re-enactment gaat.

F.A-T. Hoe kunnen we het theater als
traditionele ‘menselijke’ kunstvorm
deconstrueren? In Gaia Global Circus
gebruikten we een soort luifel die
boven de scène zweefde, steunend
op heliumballonnen. Het idee was
om een vijfde, niet-menselijke ‘actant’
(een term die Latour gebruikt om
zowel menselijke als niet-menselijke
entiteiten met handelingsvermogen
te benoemen, red.) naast de vier
acteurs te plaatsen. Het bleek niet
echt een succes te zijn, want de luifel
bleef een marionet die niet zelfstandig
kon bewegen maar bewogen moest
worden. Dit gezegd zijnde ben ik niet
zeker dat het volledig verwijderen van
de menselijke aanwezigheid werkelijk
interessant is voor wat wij doen. Het
is eerder een kwestie van combineren
en verschuiven van perspectieven,
om de mens en het niet-menselijke
samen op scène te brengen.
B.T.
Ons punt is niet om de mens
te verwijderen, maar net om het
begrip ‘mens’ uit te breiden om het
niet-menselijke erin mee te nemen.
Een volledige afwezigheid zou nogal

‘DECOR IS GEEN DECOR MEER’

F.A-T. Decor is geen decor meer. In
veel van Bruno’s teksten, maar ook in
die van Isabelle Stengers en andere
denkers die tot dezelfde filosofische
familie behoren, blijft het beeld van
het achterdoek, de ‘infini’, opduiken.
Allen beschrijven ze hoe de achtergrond met de voorgrond versmelt
en zo actief wordt. Die dynamiek
staat centraal in alle theaterprojecten
waaraan we werkten sinds Gaia Global
Circus in 2013, en dat zal ook het geval
zijn voor Galileo Redux, ons nieuwe
project over Galileo en Lovelock, die
samen met Lynn Margulis de Gaiahypothese ontwikkelde.
ETC

Als we de mens uit het
centrum weghalen, wat zijn
dan de gevolgen voor storytelling? Net als dat andere
belangrijke filosofische familielid Donna Haraway, benadrukken jullie de noodzaak
om de manier waarop we
vandaag verhalen vertellen,
te veranderen.

B.T.
We kunnen niet langer doen
alsof we vanaf een afstand de wereld
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(C)

beschrijven. Dat heeft te maken met
het quasifilosofische argument dat de
wereld zelf een narratief is, waarvan
wij deel uitmaken. Momenteel heeft
deze gedachte een grote impact op
de kunsten. Neem nu het laatste
boek van Richard Powers, The
Overstory (2018), waarin de levens
van bomen een scharnierfunctie
vervullen. Het boek helpt je om de
manier waarop levensvormen in de
wereld zijn dichter te benaderen,
door hun verhalen te verbeelden en
in te beelden, inclusief de verhalen
van hun verstrengeling met mensen.
Ik hoorde overigens onlangs dat
Powers benaderd werd door iemand
van Game of Thrones!
Ik ken geen enkele theatertekst die
iets gelijkaardigs doet. Het zou heel
interessant zijn om dit te proberen.
Anderzijds, theater gaat al eeuwen
om met goddelijke krachten, zeker
theater van voor de splitsing van de
moderniteit. Misschien moeten we de
mens niet simpelweg uit het centrum
halen, maar zaken die uit de definitie
van de mens verdwenen zijn, er
opnieuw in opnemen.
ETC
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In welke make ontbreekt het
die andere soorten verhalen
aan spannende, boeiende
actie?

F.A-T. We hebben het eigenlijk
vaak over verveling. De traditionele definitie van een aangrijpend
verhaal impliceert een protagonist,
een psychologische ontwikkeling
en moreel goede en slechte acties.
Toch ontdek je, wanneer je wetenschappelijke literatuur leest, dat
de beschrijving van dingen en
hun handelingen en impact allesbehalve saai is. We moeten ons
ontdoen van de gemeenplaats dat
wanneer het niet menselijk is, het
niet interessant is. Denk aan de
verhalen van Anna L. Tsing in The
Mushroom at the End of the World
(2015) over de matsutake-champignons. Dat is echt aangrijpend!
B.T. Met Nature’s Metropolis
(1992) schreef William Cronon een
absoluut fascinerende langetermijngeschiedenis van de stad Chicago.
Het boek schetst hoe een plek waar
er helemaal niets was, behalve een
dorp van Native Americans, zich
over honderden jaren technisch en
economisch ontwikkelde tot een
metropool. In die evolutie waren
mensen – uiteraard – belangrijke
actoren, maar ze waren zeker
niet de enigen die de metropool
Chicago gemaakt hebben tot
wat hij is.

Etcetera 155

Binnenin de kritische zone
ETC

In de lecture-performance
INSIDE stellen jullie dat we
moeten ophouden met de
aarde als een globe te zien,
bekeken van buitenaf. Zelfs
wanneer we in een vliegtuig
zitten, bevinden we ons
binnenin de kritische, fragiele
stratosfeer van de aarde, en
oefenen we er een invloed
op uit. Dat radicaal andere
perspectief vertroebelt de
splitsing tussen het lokale
en het globale. Wat kan dit
betekenen voor de podiumkunsten, waar de spanning
tussen deze twee polen ook
een belangrijk onderwerp
van debat is?

B.T. Het dualisme globaal-lokaal
is een product van de globalisering
zelf. Ik ben op zoek naar een andere
maatstaf, bepaald door wat ik het
terrestriale noem. Deze maatstaf is
soort-afhankelijk: wat we globaal en
lokaal noemen, zou eigenlijk herijkt
moeten worden voor elke entiteit.
Een walvis bijvoorbeeld: die is op
zijn manier helemaal geglobaliseerd,
steeds op weg tussen Noord en
Zuid. De champignons waar Anna

Tsing het over heeft, zijn globaal
verspreide wezens, maar je vindt ze
enkel op specifieke plaatsen, zoals
bossen in het westen van de VS.
Bacteriën zijn niet geglobaliseerd
op dezelfde wijze als het internet,
enzovoort. Dat geldt ook voor ons.
We zijn niet lokaal in een of andere
traditionele zin van het woord, zelfs
al zijn er nu mensen die ernaar
verlangen om lokaal te zijn op een
neotraditionele manier. We moeten
nieuwe maatstaven, nieuwe data
vinden voor deze heel oude situatie.
F.A-T. Tijdens INSIDE hoor je op
een gegeven moment een erg luid
geluid, dat je naar een bijzondere
plek transporteert. Het is het geluid
van de Apollo 8-capsule vanwaaruit
een foto van de globe gemaakt
werd – een blauwe knikker zwevend
in de ruimte. Het is een buitengewoon beeld dat erg uitzonderlijk is,
maar dat een buitenproportionele
impact heeft op onze verbeelding
van de aarde. Terwijl je om dat
beeld te maken in een erg kleine en
geïsoleerde plek moet zijn. Ik denk
niet dat we met INSIDE een manier
gevonden hebben om het publiek te
laten ervaren wat het terrestriale is,
maar misschien wel dat het perspectief van de globe verkeerd is.
ETC

Traditioneel noemen we de
ervaring van de ontmoeting
met iets wat te groot is om
te vatten, iets wat angst
aanjaagt en fascineert tegelijkertijd, ‘het sublieme’. Is dat
nog steeds een zinvolle categorie binnen het kader van
het nieuwe klimaatregime?

B.T. In de lecture-performance
proberen we eigenlijk te tonen dat
het sublieme verdwenen is, omdat
we allemaal er ‘binnenin’ zitten.
Er is geen buiten meer, waardoor
het mogelijk zou zijn om vanaf
een noodzakelijke afstand het
sublieme te ervaren en contempleren. Het gevoel van grootsheid
veroorzaakt door het verschil in
schaal tussen jezelf en datgene
wat je ziet, de immensiteit van de
tornado of vulkaan die je ontmoet,
is verdwenen. Omdat we ons nu
op dezelfde schaal bevinden als de
vulkaan of de tornado. Hoewel,
er is tegenwoordig ook zoiets
als het ‘donkere, neosublieme’.

Een fundamenteel pervers genot
in de omvang van de ramp. Het
sublieme is vervangen door een
soort pornografie van de catastrofe.
Ik denk dan aan het soort gruwelijk ecotheater dat het publiek wil
confronteren met de milieucatastrofe, geschreven en vormgegeven
door mensen die geen kennis en
interesse in wetenschap hebben.
Op een holle, abstracte manier
evoceren ze grenzeloze krachten.
In de beeldende kunst zie je vaak
de onmetelijkheid van bijvoorbeeld
stortplaatsen of olievelden. Je ziet
het ook in veel eco-ideologische
propaganda. Ik vergelijk het met een
type boeken dat zich op perverse
wijze verdiept in nazidokters. Daar
schuilt een vorm van inschikkelijkheid in, waarbij je je goed voelt bij
de catastrofe. En dat heeft absoluut
geen politiek effect wanneer het
erop aankomt het bewustzijn te
verhogen.
F.A-T. Met horrortechnieken sterke
gevoelens opwekken, maakt een
werk nog niet politiek.
B.T. Misschien kan iemand
als James Lovelock, nu hij bijna
honderd jaar oud is, een ervaring
van het sublieme hebben. Zijn lange
levensduur zou een afstand kunnen
creëren die het voor hem mogelijk
maakt om te zeggen: kijk hoe deze
grootse beschaving zichzelf te
gronde heeft gericht… Het blijft een
interessante vraag voor de kunstgeschiedenis. We weten ongeveer
wanneer in de geschiedenis het
sublieme op het toneel verscheen,
maar zouden we ook de huidige
verdwijning van het sublieme,
veroorzaakt door het ecologische
vraagstuk, kunnen bestuderen?
ETC

‘DECOR IS GEEN DECOR MEER’

Mijnheer Latour, in uw laatste
boek Où atterrir? verwijst u
naar de architectuur van het
theater wanneer u het heeft
over er binnenin in plaats van
erbuiten zijn. U vermeldt dat
we het kader en de coulissen
van het theater mee in rekening moeten nemen. Er is
natuurlijk nog de splitsing
tussen het publiek en de
scène, de hele theatermachinerie… Hoe brengen we het
perspectief van ‘binnenin’
naar het eigenlijke theater?

“ Het sublieme is
vervangen door een
soort pornografie van
de catastrofe. Ik denk
dan aan het soort
gruwelijk ecotheater
dat het publiek wil
confronteren met
de milieucatastrofe. ”

B.T. De geschiedenis en architectuur van het theater zijn sterk
beïnvloed door een ‘speculair
kijkregime’, een blik die spiegelend
werkt: de scène is een spiegel voor
het publiek. Nochtans vereist het
niet erg veel wijzigingen in de hele
architectuur om een andere lezing
te suggereren. We zijn niet geobsedeerd door het idee dat je buiten het
theater moet gaan en op de straathoeken moet spelen, of in plekken
waar je minder gecodeerde vormen
en opgelegde perspectieven hebt.
Zodra die kritiek over het opdringen
van een bepaald perspectief
gemaakt is, in de doos die we het
theater noemen, vinden we onszelf
vreemd genoeg en op een krachtige
manier, er binnenin.

(A)
(B)
(C)
1

2
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met Gaia: acht lezingen over het
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De aanwezigheid
van afwezigheid

december 2018

Over het schrijven van beweging, tijd en ruimte in het oeuvre van fieldworks

Noot1: Ik schreef de
eerste versie van dit essay als mijn
persoonlijk antwoord op fieldworks PORTRAIT,
een retrospectieve van Heine Avdal en Yukiko Shinozaki’s
oeuvre in Pact Zollverein in Essen, Duitsland, van 15 tot 17 juni
2018. Op de laatste dag van het driedaagse event, presenteerde ik
het – in de vorm van een lezing – als onderdeel van een vierdelig portret
van dansgezelschap fieldworks in tekst, muziek (Johann Loiseau, Oleg
Soulimenko) en tekening (Brynjar Bandlien). Tijdens PORTRAIT werden de zaal
voorstellingen nothing’s for something (2012) en you
are here (2008)
hernomen, kon het publiek de interactieve perfor
mance Box with
holes (2005) ervaren, en werden veelal doorlopende
locatie-speci
fieke werken getoond, waaronder
distant voices
installation (2018), een
geanimeerde
sculptuur van grote witte
kubussen, en
Field Works – office
mapping (2013),
waarbij de kantoren
in het Pactgebouw volledig
getransfor
meerd werden
door een
gestage accu
mulatie van
tekeningen.
Sindsdien
werd dit essay
al een
aantal keer
herwerkt.
Elke versie
onder
zoekt andere
vormen van
performativiteit
en de mogelijkheden
voor performa
tieve interactie, tussen
tekst en actie, tekst
en afbeelding, tekst en context.
Het is de bedoeling dat dit proces ook in de toekomst wordt verdergezet zodat deze
tekst zijn eigen grenzen kan blijven opzoeken. Deze versie kijkt terug op het archief
van dit essay, de geschiedenis van de verschillende iteraties tot nu toe en mijn
eigen geschiedenis met fieldworks. Ze bestudeert eveneens de rol die het
concept archief zelf speelt binnen het recente oeuvre van het gezel
schap en in de context van PORTRAIT in het bijzonder.

Door
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Voorwoord 1

Inleiding

Wanneer ik een dag voor de start van PORTRAIT in Pact
aankom, tref ik al verschillende stapels witte kubussen
aan in de hal van het kunstencentrum. Op een monitor
achter de ticketbalie zie ik een grote groep mensen
die zich met dezelfde kubussen een weg banen door
het drukke metronetwerk van Tokio. Een reeks postkaarten, met telkens een andere evocatieve tekening,
is uitgestald op de treden van de trap. Ze leiden me
naar de eerste verdieping, waar ik in een lange witte
gang intrigerende configuraties ontdek van zwarte
blokjes, geflankeerd door reepjes papier met tekst.
Ook in de bar hangen dezelfde kaartjes aan de muren.
Het lijkt na verloop van tijd alsof de mensen die ik in de
gangen kruis of die in de weer zijn met kabels, lampen,
of geluidsinstallaties, deel gaan uitmaken van het/een
gebeuren. Hoewel de retrospectieve strikt genomen
nog niet begonnen is, is dat eigenlijk wel al het geval.
Alles – elke actie, elk object – begint er uit te zien als een
interventie en als onderdeel van een subtiele, maar
complexe choreografie.
Voorwoord 2
In elke voorstelling van fieldworks verschijnen postkaarten, letters, kubussen en bolletjes rood garen, om
vervolgens te verdwijnen en opnieuw te verschijnen.
Objecten worden – zorgvuldig, methodisch, aandachtig,
ritmisch – in de ruimte geplaatst, om zich, pas veel later
met elkaar te verbinden. Concrete gebaren beginnen er na
een tijd, of vanaf een afstand, abstract uit te zien. Beelden
en situaties zijn niet ‘echt’ maar ook niet ‘niet echt’.
Acties en objecten worden toegevoegd aan een
vertrouwde situatie of plaats, om iets (nieuws) te onthullen,
of om een andere toegang of benadering te introduceren – tot een ruimte, een gebouw, taal, beeld, dans.
Lijnen en trajecten tekenen zich af in de ruimte en worden
geleidelijk zichtbaar. Een gevoel, een bepaalde perceptie
van beweging, wordt in gang gezet. Deze beweging zet
zich verder, ook na de initiële actie, in hoe we al deze lijnen
met elkaar beginnen te verbinden en in hoe we dit spel van
punten, pijlen, gebaren, acties en objecten lezen. We blijven
elementen verbinden en opnieuw verbinden, terwijl deze
voortdurend verschuiven en transformeren, accumuleren,
en zich groeperen en hergroeperen in allerlei configuraties
in de ruimte en in de loop van de tijd.
Terwijl de wereld rondom ons zich in beweging zet,
worden wij ook uitgenodigd om te bewegen, om van
positie te veranderen, te dwalen, te exploreren, om
vervoerd te worden – telkens op een ander tempo.
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PORTRAIT maakt duidelijk dat het verkennen en
verleggen van de grenzen en het potentieel van de
choreografie door het verruimen en het opnieuw
kaderen en definiëren van de twee termen waaruit
het begrip bestaat – beweging en schrijven – als een
rode draad door het oeuvre van fieldworks loopt.
1. Schrijven
Sinds hun eerste samenwerking in 2000 integreren
Avdal en Shinozaki verschillende manieren van
schrijven, schetsen en documenteren in hun dans.
Deze acties van wat we ‘performatieve inscriptie’ of
‘performatieve archivering’ kunnen noemen, spelen
een cruciale rol in de poëtische interventies die de
kunstenaars creëren voor de conventionele theaterruimte, en voor meer alledaagse plekken.
In unannounced (2017) en in andere voorstellingen
voor de black box, zoomen de choreografen in op en
herschrijven ze het materiaal van het theater: gordijnen,
muren, technische apparatuur, stoelen, gangen, kleed
kamers, licht, rekwisieten, maar ook de positie en rol
van de performer en de toeschouwer. In projecten op
locatie, zoals borrowed landscape (2011–…) en carry
on (2015–…), passen ze vergelijkbare strategieën toe op
hotelkamers, supermarkten en museumlobby’s.
Avdal en Shinozaki nemen telkens opnieuw de tijd om
archief- en bijna archeologisch of forensisch onderzoek
te voeren naar de locatie in kwestie. Haar architectuur,
geschiedenis, geheugen, gebruikers, gebruiken: ze
observeren en analyseren de details van de ruimte en
schrijven vervolgens hun werk in haar structuur in.
Eerst infiltreren ze, en dan markeren ze de plaats, vaak
letterlijk, met notities, tekeningen, postkaarten, letters,
geluiden, objecten, en andere subtiele en minder
subtiele gebaren en acties. Denk aan de opeenstapeling van tekeningen in Field Works – office mapping of
aan het uitlijnen en uitkrassen van de lichamen van de
dansers op de scène in nothing’s for something bijvoorbeeld, maar ook aan de manier waarop de identiteit van
de hele Pact-site geleidelijk aan verandert in de loop
van de retrospectieve. Dergelijke performatieve annotaties zijn bedoeld om de eigenheden en conventies van
een plaats zichtbaar te maken en in vraag te stellen, om
ze anders te belichten en te verbeelden.
Terwijl ze de handeling van het schrijven op diverse
manieren benaderen en de betekenis en het potentieel
ervan verruimen, stellen de choreografische strategieën
van fieldworks ook de veronderstelling in vraag dat
schrijven en bewegen (in dans) niet compatibel zouden
zijn. Beide worden samengebracht in steeds wisselende
verbanden, waardoor de scheiding en hiërarchie tussen
hen wordt opgeschort. Er ontstaat een soort tussengebied waarin tekst beweging genereert en omgekeerd.
Het werk speelt met de idee van choreografie als het
schrijven van beweging in tijd en ruimte – maar ook
van het schrijven van tijd en het schrijven van ruimte –
en verkent de grenzen van dit idee.
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Het performatieve schrijven van Avdal en Shinozaki
transformeert de theatrale ruimte. Het stelt ook de
tijdelijkheid in vraag van de dans als een kortstondige
en immateriële kunstvorm en maakt kanttekeningen
bij de idee van een voorstelling als een tijdspanne die
performers en publiek samen doorbrengen. Niet alleen
de ruimte waarin deze performances plaatsvinden, maar
ook de tijd van de voorstelling deint steeds verder uit.
De grenzen van het werk worden als het ware steeds
elastischer.
Net zoals interpunctie en annotatie in de traditionele
betekenis, openen de choreografische procedures
waarmee fieldworks experimenteert ruimte voor reflectie
in de textuur – de ruimte en tijd – van de voorstelling. Ik
lees deze aantekeningen als choreografische acties van
timing en spatiëring, die in dit geval een tastbare vorm
aannemen. Avdal en Shinozaki openen ruimte en tijd in
alledaagse situaties, om hun dans in te schuiven. Ook de
toeschouwer wordt uitgenodigd om in de voorstelling in
te stappen, en gaat mee deel uitmaken van de textuur van
de choreografie.

Noot2: Op zoek naar een manier om al
schrijvend een ruimte voor mijzelf te openen
in dit project en naar een vorm die poten
tieel kan resoneren met wat in dit werk zelf
gebeurt, besluit ik om te kijken naar hoe de
idee van het schrijven zelf figureert in dit
oeuvre, en hoe dit me toelaat om te expe
rimenteren met strategieën om ruimte en
tijd te creëren in de textuur van een tekst:
leestekens, aantekeningen, een niet-lineaire
structuur, verschillende ritmes...

2. Beweging
De projecten van fieldworks verruimen ook het
begrip beweging. Beweging beperkt zich niet tot
de gebaren, handelingen, en de dansfrases van de
performers. Ook objecten, beelden, woorden en
ruimtes worden voortdurend in beweging gezet.
Het werk circuleert, stukken ervan worden hergebruikt
of later op een andere manier geactiveerd, en toeschouwers worden gemobiliseerd.
Maar dit oeuvre gaat ook uit van de perceptie als een
mobiel, vloeiend, en actief gegeven. De vindingrijke
interventies veranderen voortdurend het perspectief
van het publiek, en verschuiven de focus op wat
gebeurt, de blik op de context. De referentiekaders van
de toeschouwer worden verplaatst, zodat hij zich op
een andere manier bewust wordt van de omgeving en
zich telkens opnieuw moet aanpassen aan de (veranderende) situatie. De performances activeren zo wat we
een choreografisch bewustzijn, of een choreografische
waarnemingsmodus, zouden kunnen noemen.
In elk stuk worden we ertoe bewogen om op verkenning te gaan. Beweging accumuleert, verspreidt, en
verplaatst zich. Ze is aanstekelijk, besmettelijk, en wordt
overgedragen en gedeeld tussen performers, publiek
én objecten. De performances vragen om een actief,
multi-sensorieel engagement.
Het oeuvre roept op wat Brian Massumi ‘felt perception’ noemt wanneer hij beschrijft hoe de perceptie van
beweging zich verder zet, ook nadat het bewegende
object uit het zicht is verdwenen.1 fieldworks’ performances suggereren dat de observatie zelf een vorm
van beweging inhoudt, in de ruimte en in de tijd.
De kunstenaars zetten een beweging, van onbepaalde
duur, in gang, naar het onbekende, het onverwachte
en onvoorspelbare.
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carry on
Op de eerste verdieping in Pact, in een lange, witte,
betegelde gang die naar de theaterzalen leidt,
staan reeksen kleine, zwarte kubussen opgesteld, in
verschillende configuraties. Ze verwijzen naar het
locatieproject carry on (2015–…).
De meest recente iteratie van carry on, gecreëerd
in het kunstencentrum Tou Scene in Stavanger
(Noorwegen) in februari 2018, begint in de foyer
wanneer de barman onmerkbaar vervangen wordt
door een performer, en Heine Avdal een kleine,
zwarte kubus wegneemt uit zijn schuilplaats, ergens
hoog, tegen de muur, in een hoek van de ruimte.
De choreograaf plaatst het blokje op de bar, waar
het afwisselend de rol van spatie, leesteken, en
ontbrekende letter krijgt in een woordspel met handgemaakte, witte, kartonnen 3D-letters. Avdal en de
barman maken een reeks van in elkaar overgaande
woorden en korte zinnen met deze letters, die samen,
uiteindelijk, t o u s c e n e c a r r y o n vormen.
Met zijn arm uitgestrekt en het zwarte blokje in de
palm van zijn hand, loodst Avdal ons de foyer uit,
door een deur achteraan in de ruimte. We volgen
hem naar de theaterzaal. Hij plaatst het kubusje op
de grond, midden op de scène, waar het baadt in
het licht van een toneelspot. Wanneer we het enkele
tellen later terugzien, ditmaal van boven op een technische brug, ligt het nog op dezelfde plaats, maar is
het aanzienlijk groter geworden.
Gedurende onze geheimzinnige tour door het
gebouw, verdwijnt en verschijnt deze kubus, in
verschillende gedaantes. Hij toont de weg, verandert van grootte, kleur en materialiteit, vermenigvuldigt zich, en spreekt zelfs tot ons. Terwijl we de
performers blijven volgen, verschuift ons perspectief op dit kleine object voortdurend. Tegelijkertijd
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biedt het blokje ons ook een zekere houvast, een
gevoel van continuïteit, een verhaal zelfs, en een
inkijk in wat fieldworks beweegt.
Wat is de status van dit object dat zich verplaatst, en
soms zichtbaar en soms onmerkbaar wordt doorgegeven van de ene performer aan de volgende;
doorschuift van één scène naar de volgende; terwijl
wij mee het spoor volgen, deelnemen aan het avontuur, trap op en trap af, door gangen en kamers, van
knusse zolders tot in pikdonkere kelders?
De kubus zet maar één van de vele trajecten uit
die worden gevolgd of in kaart gebracht in de loop
van carry on. Deze iteratie roept het beeld op van
een architectuurplan, met talloze waarneembare
en onzichtbare routes: die van ons, die van andere
groepen toeschouwers die gelijktijdig op weg zijn
door Tou Scene, en de verborgen parcours van
de dansers, die door de gangen rennen, en zich
stiekem een weg banen naar hun volgende positie,
om daar opnieuw te verschijnen in een andere
context en een andere rol. Soms merken we iets
op van hun verplaatsingen: als we een deur achter
ons horen of voelen openen, of sluiten, of als we
in een ooghoek iemand zien wegglijden in een kast,
een gat in het plafond of een lift... Maar meestal
krijgen we alleen de suggestie van een beweging
en ontvouwt deze zich verder in onze verbeelding.
Net als het andere werk van fieldworks maakt carry
on de grotendeels onzichtbare structuren zichtbaar
die een voorstelling, een ruimte, of een locatie
ondersteunen, of misschien beter: dragen. Het
opent ruimte in deze structuren, en nodigt mensen
uit om deze te verkennen vanuit een ander – en altijd
mobiel – standpunt of perspectief. carry on creëert
een situatie die uitnodigend en aanlokkelijk is; het
centrale gebaar in het stuk is een wenkend gebaar.
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Field Works – office mapping
In Field Works – office mapping (2013) zien we een
ander inspirerend voorbeeld van performatieve cartografie. De kunstenaars infiltreren in een bureau en
beginnen de architectuur, het meubilair, de spullen
en de activiteiten van het personeel te annoteren
met acties, gebaren, geluiden en tekeningen. Tijdens
PORTRAIT creëert beeldend kunstenaar Christelle
Fillod talloze tekeningen in een van de kantoren in
Pact, waardoor het, in de loop van de retrospectieve,
meer en meer overwoekerd geraakt. Fillod legt vellen
A4-printerpapier (gedeeltelijk) over gebruiksvoorwerpen, om (delen van) deze voorwerpen te bedekken
of te verbergen en te vervangen door getekende
versies. De tekeningen breiden zo de bestaande
objecten of situaties uit, vervolledigen voorwerpen,
en herbestemmen of herwaarderen ze. Haar interventies vestigen de aandacht op de objecten in de
ruimte, waardoor deze meer prominent aanwezig zijn.
Tegelijkertijd verbergen de schetsen de voorwerpen,
waardoor ze verdwijnen.
De handeling van het tekenen bepaalt de choreografie. Tekenen is hier erg lichamelijk en ook zeer
persoonlijk. Het is een manier van observeren als
een directe, fysieke en dynamische interactie met het
materiaal en de materialiteit van de objecten, van de
ruimte en van tijd – op de aandachtige, zintuiglijke
wijze die tekenend is voor het oeuvre van fieldworks.
Ook door dit gebaar wordt een vertrouwde ruimte
letterlijk ‘overtekend’, hertekend, en getransformeerd,
waardoor alles iets bevreemdends krijgt. Het zet de
toeschouwer ertoe aan om anders te gaan kijken, om
in te zoomen op de details, te zoeken, en om andere
aspecten van deze op het eerste gezicht doordeweekse
omgeving te ontdekken. De aandacht komt te liggen op
de onderliggende structuur. Door het tekenen wordt
de performance ook opgetekend. Het produceert een
soort verslag of een archief van de interventie, en van
welbepaalde items in de ruimte (een glas, een nietjesmachine, computerscherm, kabel,…) en de activiteiten
die er mogelijk al plaatsvonden, plaatsvinden, of nog
zouden kunnen plaatsvinden. De tekeningen zijn tegelijkertijd de voorstelling en het archief van de voorstelling. De kunstenaar en de toeschouwer maken deel uit
van dit archief, maar staan er tegelijkertijd ook buiten,
glurend naar binnen.
Voor Fillod is de lijn, of een pennentrek, de plaats
waar ze zichzelf in haar omgeving inschrijft en iets van
zichzelf toevoegt. Het object uitlijnen en vervormen
opent een ruimte in en rondom het object, ook voor
de toeschouwer, om er in te stappen en er zijn eigen
wereld op te projecteren. Deze lijnen beperken of
fixeren deze voorwerpen dan ook niet, maar animeren
ze eerder, en trekken ze open in de ruimte en in de
verbeelding van de toeschouwer. Net zoals choreografische acties en gebaren zetten deze tekeningen een
beweging in gang die zich in de ruimte inschrijft en
uitdeint, voor onbepaalde tijd doorgaat. De vraag is
waar de wereld gecreëerd door de vertekening van
zo’n lijn of object eindigt.
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Timing en Spacing

ons al dan niet onbewust door een ruimte bewegen,
of beter, erdoor bewogen worden. Iets gelijkaardigs
gebeurt met tijd.

’With poetry, the imagination takes its place on the
margin, exactly where the function of unreality comes
to charm or to disturb – always to awaken – the sleeping
being lost in its automatisms.’
(Gaston Bachelard, The Poetics of Space 2 )
De subtiele en minder subtiele elementen die door
fieldworks aan een ruimte worden toegevoegd, opereren
als gebaren van timing en spacing, die in de ‘realiteit’
worden ingevoegd als een vorm van performatieve
interpunctie. Ze creëren ruimtes – als een interval in de
ruimte en in de tijd – waarin ons perspectief verandert en
de situatie licht uit evenwicht wordt gehaald.
Deze performances vragen om participatie, om beweging.
Diverse blikken en manieren van kijken, verschillende
gezichtspunten en invalshoeken, worden naast en tegenover elkaar geplaatst. De toeschouwer moet zijn aandacht
voortdurend verdelen. Meerdere lijnen worden gelijktijdig
uitgezet – door dansers, publiek, objecten –, kruisen elkaar
en verbinden zich in steeds andere netwerken, die telkens
om een heroriëntering of nieuwe interpretatie vragen.
De strategieën van fieldworks herinneren aan wat
Michel de Certeau in The Practice of Everyday Life
‘tactics’ (tactieken) en ‘ruses’ (listen) noemt. Hij stelt
dat onze ‘dagelijkse praktijk’ (‘everyday practice’)
beheerst wordt door wat hij ‘models of action’ en
‘modes of operation’ noemt.3 Door subtiel in te grijpen
op deze processen, kunnen we ons verzetten tegen de
manier waarop ons gedrag erdoor gestuurd wordt. Dit
is precies wat de ingrepen, op alledaagse ruimtes en
handelingen, meesterlijk georkestreerd door Avdal en
Shinozaki, bewerkstelligen. Ze maken tastbaar in welke
mate onze routines ingegeven zijn door onze omgeving,
en wat onze ervaring en perceptie van een ruimte
beïnvloedt. We worden geconfronteerd met hoe we
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Deze performances tonen niet alleen hoe ruimte beweging genereert en beweging op zijn beurt ruimte genereert. Ze exploreren ook de unieke verhouding van dans
tot de tijd, waarbij het verleden het lichaam vooruit stuwt,
in het hier en nu van de uitvoering. Tijd, in dans, is nooit
lineair, maar eerder een soort cluster van temporaliteiten.
Wanneer een ruimte benaderd wordt als een archief,
wordt deze gelezen als een verzameling van tijdsfragmenten: van verleden, heden, en toekomst. Avdal en
Shinzaki benadrukken dat ‘archief’ hier niet zozeer naar
het verleden verwijst. De choreografen gaan er actief
mee aan de slag, in het heden, en het blijft veranderen
en zich ontwikkelen.
In Pact had PORTRAIT al sporen achtergelaten toen de
retrospectieve nog niet begonnen was. In carry on zien
de dansers eruit alsof ze deel uitmaken van Tou Scene, en
gewoon doorgaan met hun dagelijkse activiteiten. Het lijkt
alsof ze zo zullen blijven doorgaan, ook nadat de show is
afgelopen. De tijd van de uitvoering is gelaagd, uitgerekt
en blijft zich verder uitbreiden. De grenzen van de tijd, net
zoals die van de ruimte, blijven verder vervagen.
Een project als carry on is ook een reflectie op wat
precies meegenomen wordt van één iteratie van een
voorstelling naar een volgende, van één werk naar een
volgend, van één beweging naar een volgende, zowel
door de dansers als het publiek. Als we naar huis gaan,
dragen we carry on met ons mee (in hoe we kijken en
onze omgeving ervaren), ook nadat de voorstelling
afgelopen is, en we de draad van onze eigen levens
weer opgepikt hebben. De interventies van fieldworks
bakenen een stuk van onze dagelijkse wereld af als
performance. Vervolgens verschuiven ze dit frame,
en onze eigen, vertrouwde referentiekaders.
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Grenzen / Kaders
De projecten van fieldworks worden gekenmerkt door
een notie van grenzeloosheid in de ruimte en in de tijd.
Ze zoeken de grenzen op van het moment. Heine
Avdal spreekt van ‘blurring the moment’ (het moment
vervagen). Het moment van de voorstelling, het hier en
nu, is het kader waarbinnen de choreografen werken.
De uitdaging is hoe dit kader te doorbreken. Het gaat
steeds over een ander kader: de fysieke grenzen van
de theaterzaal (of de vierde muur), een kantoor, een
postkaart, een computerscherm, of een blad papier. De
randen van het frame, de lijnen die het begrenst, worden
verzet en geherdefinieerd als een soort open ruimte.
Wanneer het kader in kwestie een locatie is, zoals bij
carry on, nemen de kunstenaars de tijd om het binnen
te dringen om er vervolgens weer uit te breken. De alledaagse realiteit infiltreert de voorstelling en de voorstelling infiltreert de dagelijkse realiteit.
Wanneer het over een A4 gaat, zoals in Field Works
– office mapping, of over een postkaart, dan creëren de
bladranden, de kantlijnen, of de pennentrekken kaders
die verschoven, vervormd of doorgeprikt kunnen worden.
Een voorstelling wordt opgevat als een dynamisch
kader met permeabele grenzen: een vervaagd/vervagend moment. De kunstenaars tekenen en hertekenen,
schrijven en herschrijven, maken en maken ongedaan.
Dit proces wordt herhaald binnen één voorstelling en
over meerdere iteraties van eenzelfde voorstelling.
Het resultaat is dat het gegeven van de choreografie,
als kader, ook voortdurend in vraag wordt gesteld.

Noot3: Het proces van het schrijven en herschrijven van
deze tekst is, intussen, onderdeel geworden van unwritten
conversations (2018), het meest recente project van Avdal
en Shinozaki, waarvoor ze mensen met wie ze regelmatig
samenwerken uitnodigen om te reflecteren over ideeën,
methodes, en alternatieve samenwerkingsmodellen,
zonder een specifiek doel of eindpunt voor ogen.
Zoals PORTRAIT heeft ook unwritten conversations in
se weinig te maken met het verleden. Deze momenten
van reflectie zijn niets minder dan een nieuw kader
waarbinnen de kunstenaars kunnen experimenteren,
waar ze kunnen uitbreken om een n
 ieuw hier en nu te
verkennen, en om uiteindelijk iets te creëren dat dan
later opnieuw in vraag kan worden gesteld.
Wat archiveert deze tekst? En op welke manier?
Hoe kan ik, met mijn schrijven, dit archief infiltreren,
op een manier die resoneert met hoe fieldworks elke
nieuwe locatie infiltreert,
uitspit,
en met het gevonden materiaal aan de slag gaat,
alternatieve toegangspunten opzoekt,
de blik blijft verschuiven,
en laag na laag toevoegt,
van aantekeningen en acties,
op een speelse, poëtische manier, en met zin voor
humor en magie,
om de ruimte in vraag te stellen
– als kader en als moment –
en plaats te maken voor de verbeelding van de
toeschouwer
om een eigen route uit te zetten.
Een onmogelijke opdracht.
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The presence of absence
De verschillende vormen van ‘schrijven’ zoals hierboven beschreven maken deel uit van een archiefpraktijk.
Ze registreren en reproduceren aspecten van de fysieke
ruimte en de acties die daarin plaatsvinden. Het is ook een
tegenarchief. Het voegt materiaal toe, zet het in beweging,
en activeert de verbeelding. Het creëert voortdurend
nieuwe openingen, visualiseert andere aspecten van wat
verborgen zit, en geeft hints van wat nog zou kunnen
verschijnen.
Avdal en Shinozaki onderzoeken of de materialen
waarop/waarmee ze schrijven, zoals de pagina, de muur,
de vloer, of dagelijkse activiteiten, dragers kunnen zijn
van een choreografische praktijk en archief. Choreografie
wordt in dit oeuvre voorgesteld als een vorm van
‘schrijven’: het (her-)schrijven van tijd en ruimte, tekst
en context, als beweging, en het (her-)schrijven van de
ruimte en tijd waardoor een beweging zich in gang zet.
Dit proces onderstreept de materialiteit van de plaats in
kwestie, maar ook het materiaal van de dans.
In de loop van de retrospectieve in Pact blijft het werk
zich verder verspreiden in de gangen en kamers van
het gebouw. Het verandert van vorm, woekert, groeit.
De beweging wordt overgezet van de ene performance

naar de andere, maar ook tussen lichamen en objecten.
Net als de zwarte en witte kubussen, de postkaarten, en
de ballonnen (van nothing’s for something) die blijven
verschijnen, blijft de beweging circuleren in de ruimte
en zich verder verspreiden. PORTRAIT maakt zichtbaar
hoe we beweging waarnemen, terwijl die verder blijft
uitdeinen, van het ene object naar het volgende.
Het oeuvre van fieldworks wordt gekenmerkt door een
extreme aandacht voor het kleinste detail en een unieke
gevoeligheid voor subtiele verschuivingen in tijd en
ruimte, en voor de aanwezigheid of afwezigheid van
(andere) lichamen. In die zin belichaamt dit werk op
diverse manieren wat in de dans vaak onzichtbaar blijft:
zowel de materialiteit van beweging zelf als de relatie
van de dans tot zijn materiaal (tijd, ruimte en lichamen):
het object van choreografie.
Heine Avdal en Yukiko Shinozaki spreken over ‘the
presence of absence’: de aanwezigheid van afwezigheid.
Alle punten, lijnen en trajecten wijzen op de beweging
(dans), die aanwezig, maar op een bepaalde manier
ook afwezig is, onopgemerkt blijft. Ze ontstaat en
bestendigt zich door de manier waarop deze veelheid
van elementen in ruimte en tijd worden geschreven of
gecomponeerd, en blijven echoën terwijl ze lijken te
verdwijnen om opnieuw te verschijnen.

1

2
3

Ik wil graag Heine Avdal en Yukiko Shinozaki /
fieldworks bedanken. Deze tekst kwam tot stand
in dialoog met hen en met hun medewerkers.
Avdal en Shinozaki annoteerden deze tekst
met tekeningen van Orfee Schuijt. De foto’s van
fieldworks PORTRAIT zijn van Dirk Rose.
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Sara Jansen is onderzoeker en dramaturg. Ze werkte
mee aan voorstellingen van onder anderen Anne
Teresa De Keersmaeker / Rosas, Heine Avdal en Yukiko
Shinozaki / fieldworks, en Trajal Harrell.
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DW B in 2019
Neem een abonnement op jaargang 2019 en krijg de special edition van DW B 2018—
NON-SITES—cadeau! Negen auteurs schrijven een tekst bij atelierfoto’s van negen
kunstenaars.
Geen zonnig begin van jaargang 2019. In DW B 1 (maart) benadert Arnoud van Adrichem Het failliet vanuit een literair en filosofisch perspectief – want komt niet het
gehele scala aan menselijke emoties samen in een bankroet? DW B 2 – De magmakamer (juni) is een debutantennummer dat dan weer bruist van nieuw en jong talent,
samengebracht door Charlotte van den Broeck en Jeroen Dera. In het septembernummer DW B 3 brengen Laurens Ham en Sven Vitse Het literaire klimaat 20102019 in kaart. En in het decembernummer (DW B 4) laten Sigrid Bousset en Iman
Humaydan vrouwelijke stemmen uit de Arabische wereld weerklinken. In 2019 speelt
www.dwb.be een nog grotere rol: naast vele kritieken over boeken vindt u nog tal van
nieuwe teksten, die het papieren nummer aanvullen en versterken.
Een abonnement kost 52 euro. Studenten en CJP’ers betalen 42 euro. Losse nummers kosten
15 euro. Wilt u meer doen voor DW B? Dat kan in de vorm van een steunabonnement (vanaf
100 euro). De namen van de ‘vrienden van DW B’ worden achteraan in elk nummer gepubliceerd. Stuur een e-mail naar: julia.stappers@dwb.be. Meer info: www.dwb.be.

De geest van
Judson in een
nieuw
nieuwmillennium
mi llennium

december 2018

(A)

HetHet
legendarische
legendarische
collectief
collectief
beweegt nog
beweegt
steedsnog
tussen
steeds tussen
canon
canon
enen
vergankelijkheid
vergankelijkheid

(B)

Tot begin februari loopt in het MoMA
in New York een tentoonstelling over
Judson Dance Theater. Met de Judson
Memorial Church in Greenwich Village
als uitvalsbasis lag dit legendarische
collectief in de sixties aan de basis van
de postmoderne dans en performance,
die zich losrukte van het formalisme
van de moderne dans. De invloed van
30

Judson Dance Theater op de ontwikkeling van hedendaagse dans in de
laatste decennia van de twintigste
eeuw is evident. Maar wat kan de
beweging nog betekenen voor millennials die vandaag hun weg zoeken in
het dansveld?
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Door

Eylül Fidan Akıncı

Deze reflectie van de tentoonstelling over het Judson
Dance Theater in het Museum of Modern Art is gebaseerd op een onmogelijkheid, en niet alleen omdat dit
onderwerp zich zo moeilijk laat vangen in een review
of een retrospectieve. Mijn opmerkingen beperken zich
tot foto’s en andere documenten, en gaan voorbij aan
het parallelle programma, waarin een indrukwekkende
performance- en videoselectie getoond wordt van de
belangrijkste Judson-kunstenaars. De tentoonstelling
is het werk van curatoren Ana Janevski en Thomas J.
Lax, die hun onderzoek hebben gebaseerd op primaire
bronnen zoals foto’s, performancepartituren, programmaboekjes en reviews uit die periode.
Ik bezocht de tentoonstelling op Columbusdag, tijdens
een verrassend rustige namiddag. In het Marron Atrium,
de inkomhal die de museumzalen verbindt, werd ik
begroet door een grote projectie van David Gordons
CHAIR – Alternatives 1 through 5, korrelig in kleur gefilmd
door Merrill Brockway in 1979. In een studio met een
hardhouten vloer staan Gordon en Valda Setterfield naast
twee stoelen. Kalm verkennen ze de mogelijkheden:
wat kunnen ze nog met die stoelen aanvangen, buiten
erop gaan zitten? De vraag mondt uit in een spelletje,
menens voor hen, merkwaardig voor de toeschouwers.
Ze wisselen vloeiend en perfect synchroon van pose:
van zitten naar liggen, van op handen en voeten vallen
naar de stoelen optillen boven hun hoofd. De spanning
stijgt wanneer hun bewegingen gesyncopeerd worden:
ze balanceren op de stoelen en verliezen hun evenwicht,
hun benen raken in de knoop met de handgrepen. Af en
toe valt er mogelijk een lachje te bespeuren, en misschien
is hun turnoutfit bewust belachelijk, maar hun bewegingen zijn zo neutraal mogelijk gehouden: er zit geen
sprankje emotie of ‘kijk naar mij’-acrobatie in. Als het
hun opdracht is om een stoel, zo’n iconisch én alledaags
object, te beladen met lichamelijke mogelijkheden en ons
ervan te vervreemden, dan werpen Gordon en Setterfield
zich daar met volle overgave op.
Gordons stuk belichaamt enkele basisprincipes van de
vindingrijkheid die Judson zo typeert. Blijkbaar maakte
ik de eerste dag van Gordons programma in het Atrium
mee, nadat Deborah Hay’s performancevideo’s van de
late jaren 1960 er twee weken hadden gelopen en er drie
namiddagen lang een liveperformance van haar Ten
(1968) was opgevoerd. In het deel van de tentoonstelling
gewijd aan bewegend beeld, komen performancevideo’s
van elke Judson-choreograaf aan bod. Ze spelen in een
continue loop gedurende een paar dagen of weken,
gecureerd door videokunstenaar en filmregisseur Charles
Atlas. Een video-essay van die laatste is mee in de loop
gemixt. De montage ervan switcht in ijltempo tussen de
verschillende dansstukken – voordat de kijker de context
beet krijgt of goed en wel beseft wie nu wie is – en mondt
uit in een collage van zes choreografen wier werk een plek
kreeg in het programma rond performance en bewegend
beeld in het Atrium: Hay, Gordon, Yvonne Rainer, Lucinda
Childs, Steve Paxton en Trisha Brown. Memorabele
beelden uit respectievelijk Group I, Matter, Trio A, Katema,
Goldberg Variations en Water Motor verdelen het scherm
met hun heterogene tempo’s en energieën, maar delen
tegelijk een gevoel van actief onderzoeken en denken.

“ Wat de tentoonstelling tot leven
doet komen, is het verlangen om het
creatieve en gemeenschappelijke
proces weer op te rakelen, net als
de veelheid aan ideeën en methodes
die eruit voortkwamen. ”

Atlas, een van de invloedrijkste figuren in de experimentele videografie van postmoderne dans en performance,
stoomt de bezoekers klaar voor een ervaring die levendig
en speels is – twee eigenschappen die al snel worden
vergeten wanneer het om ‘het archief’ gaat, zeker in de
context van ‘hedendaagse dans’ die steeds vaker auto
referentieel en paradigmatisch is.
Een gelukkige vergissing
Vanaf het Atrium strekt de tentoonstelling zich uit over
vier zalen die met elkaar verbonden zijn. De kleinste
zaal, aan het ene uiteinde, bevat een installatie waarin
3 Dances – Gene Friedmans film uit 1964 – een plekje
kreeg naast een collage van bezoekers die door de
Sculpture Garden van het MoMA slenteren; Judith
Dunn die in haar eentje aan het werk is in een studio;
en verschillende Judson-choreografen die ontspannen
dansen in de gym in de kelder van de kerk. De grootste
zaal, aan het andere uiteinde, combineert beelden en
foto’s van de Judson-optredens tussen 1962 en 1964 met
die van andere performances in New York, New Jersey,
Connecticut en Zweden tot 1966. Daartussen ligt een
zaal gewijd aan de kerk op zich (als organisatie binnen
het Washington Square-complex) en aan de ‘downtown’-kunstscene van die tijd – de perfecte gelegenheid
voor het MoMA om zijn acquisitie van Simone Forti’s
Dance Constructions (1960-61) in de verf te zetten.
De andere zaal, die de naam ‘Workshops’ kreeg, gaat
wat verder terug in de tijd (en dijt uit naar de Westkust
voor Anna en Lawrence Halprins ‘Dance Deck’) om de
artistieke invloeden bloot te leggen die Judson mogelijk
maakten: van de experimenten van Merce Cunningham
en John Cage met tempo en toeval tot de compositieworkshops van Robert en Judith Dunn. De speelse
theatraliteit van James Warings workshops in The Living
Theatre en Halprins improvisatieklassen zorgen respectievelijk voor een intrigerend tegenwicht én een bevrijdende levendigheid.
Ik bezocht de tentoonstelling per ongeluk in de omgekeerde volgorde, vertrekkend van de hoofdzaal rond
Judson, ‘Sanctuary’, om daarna door te steken naar de
zalen die meer context geven. Die vergissing vloeide
volgens mij voort uit een diep verlangen om te zien,
om naar de lichamen en hun bewegingen te kijken,
en uit het plezier van de onvermijdelijke gaten zelf
op te vullen. Tenzij je Judson live hebt meegemaakt
terwijl het fenomeen zich ontvouwde, of tenzij je het
geluk had een reconstructie te kunnen meepikken,
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verloopt je toegang tot het collectief bijna altijd via
het discours eromheen. In de zes decennia na zijn
ontstaan ontspon zich rond de Judson-dans een heel
web van commentaren en conceptualisaties. Dat werd
een referentiekader binnen de geschiedschrijving rond
hedendaagse dans en raakte – misschien ingaand tegen
zijn eigen aard – versteend tot een ongrijpbare, maar
toch ergens functionele, esthetische ‘standaard’.
Op een of andere manier slaagden de interpretaties
en analyses van wat Judson heeft bereikt en wat dat
dan betekent voor ‘de volgende generaties’ er altijd
in om het creatieve en gemeenschappelijke proces
waarin de echte – levende, bewegende, sputterende,
verwarde en verwarrende – lichamen de hoofdrol
speelden, te overschaduwen.
Wat de tentoonstelling tot leven doet komen, is het
verlangen om precies dat proces weer op te rakelen, net
als de veelheid aan ideeën en methodes die eruit voortkwamen. Mijn aandacht werd onmiddellijk getrokken
door twee digitale slideshows, geplaatst naast een
facsimile van de programmaboekjes van twee concert
avonden. De eerste, Concert Dance #3, vond plaats in
januari 1963 in de keldergymzaal van de kerk. Dankzij
de enorme hoeveelheid foto’s die Newsweek-reporter
en Judson-fan Al Giese schoot, krijgen we zeldzame
beelden te zien. Trisha Brown in een gespeeld theatrale
pose met slechts één schoen (die aan haar voet bungelt).
Paxton en Rainer, zo goed als naakt, aan het begin van
een ‘rond de jambe’. En Fred Herko die een arabesk
doet in alledaagse kledij. Andere slides tonen William
David en Barbara Lloyd in een lyrische omhelzing,
maar de transistorradio’s aan hun gympakken geven
meteen een glimp van het vervreemdingseffect dat
ze nastreefden. Carolee Schneemanns beroemde
Newspaper Event, met zijn lopende, springende en
in krantenvellen verstrengelde lijven, sloot de avond
af. Terwijl sommige stukken residu’s bevatten die
de overgang vanuit de moderne dans verraden,
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spreekt de non-hiërarchische presentatie van de veelheid
aan vormen en verkenningen op slechts één avond
boekdelen over de brede waaier van interesses waaraan
de groep onderdak bood.
De andere slideshow toont Peter Moores fotoverslag van
Concert Dance #13 in de centrale hal van de kerk, amper
tien maanden na #3, toen deze showcasereeks stilaan
afliep. Er valt een bepaalde samenhang te ontdekken in
de individuele onderdelen van dit ‘collaboratief event’
opgebouwd rond een installatie van steigers, banden,
touwen, houten schansen, een trapeze en een ladder. Een
beeld van twee groepen mensen die elk aan het andere
eind van een touw trekken, articuleert de verschillen
in lichamen, materialen en bedoelingen en illustreert
hoe fysieke taken en obstakels van buitenaf eerder een
lichamelijke beweging in gang zetten dan een innerlijke
gemoedstoestand dirigeren. We zien ontwerper Charles
Ross terwijl hij aanpassingen doet aan zijn omgeving,
die door elke choreograaf anders wordt benaderd – als
een bewegingspartituur, een materiële structuur of
een choreografisch probleem. Al vrij vroeg in de slides
ontpopt de omgeving zich als de kern die de verschillende
benaderingen verbindt; het platform is zowel concreet
als conceptueel, en de pragmatische bewegingsprincipes
waarvoor Judson symbool ging staan, komen er duidelijk
in naar voren. De dynamische omgeving triggert een
unieke overdaad aan lichamen, op de beelden gevangen
in een chaotische waas, onder het vernis van eenvoudige en welomlijnde acties. De twee slideshows rond
groepsvoorstellingen nuanceren de (paradoxaal genoeg,
gezaghebbende) interpretatie van de Judson-esthetiek als
zijnde een minimalistisch en geanonimiseerd systeem van
taken, en plaatst grote vraagtekens bij de idee dat objectiviteit synoniem zou zijn van abstractie en onthechting.
Om de lacunes in de archivering van de concerten en de
wildgroei aan performances die de Judson-choreografen
naast zulke avonden nog op poten zetten te compenseren,
kiezen de curatoren voor een thematische in plaats van
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(C)

een chronologische ordening. Zo benadrukken ze de
kernpunten die ontdekt of ontwikkeld werden in het
choreografisch onderzoek waarvoor Judson bekendstaat:
improvisatie, omgevingen, processen, partituren, groepsdynamiek, alledaagse gebaren, rekwisieten, camp en
de kruisbestuiving tussen verschillende media.

“ De non-hiërarchische presentatie
van de veelheid aan vormen en
verkenningen spreekt boekdelen
over de brede waaier van interesses
waaraan de groep onderdak bood. ”

Vergankelijkheid
Het discursieve element van de tentoonstelling komt
rechtstreeks van de Judson-leden zelf. Janevski en Lax
interviewden Rainer, Halprin, Alex Hay, Schneemann,
Gordon, Setterfield, Paxton, Aileen Pasloff en Forti.
Hoewel ik een beetje op mijn honger bleef zitten bij de
korte fragmenten waarin de kunstenaars vertelden wat
een verademing het was om een gemeenschap te vinden
bij Judson, was er wel één uitspraak van Schneemann
die me enorm raakte: ‘We deelden allemaal het gevoel
dat de cultuur moest veranderen en dat wij hiervoor
konden zorgen.’ In de hoofdgalerij worden ook fragmenten getoond van interviews uit 1983 – met de cultureel programmator van Judson Church, Al Carmines,
en met Paxton en Schneemann – in combinatie met de
‘Judson Dance Theater Reconstructions’ van 1980-1982,
georganiseerd samen met het Bennington College en
het Danspace Project. Zo lijken de MoMA-curatoren te
knipogen naar de historiciteit achter hun inspanning, en
de reconstructiepogingen te erkennen die een dertigtal
jaar geleden in gang werden gezet, toen Wendy Perron
en Tony Carruthers begonnen met het optekenen en
bewaren van het Judson-erfgoed. Het project van
Bennington en Danspace, dat een live performance
programma door veertien Judson-choreografen
combineert met een tentoonstelling, een project rond
mondelinge geschiedschrijving en de publicatie van
Sally Banes’ Democracy’s Body: Judson Dance Theatre,
1962-1964 (1983), lijkt wel een blauwdruk voor de
methodologie van de MoMA-tentoonstelling.

David Vaughn, die het reconstructieproject recenseerde
voor het septembernummer van Dance Magazine in
1982, zei er het volgende over: ‘Het is natuurlijk ironisch,
gezien het feit dat vergankelijkheid zo’n fundamenteel
uitgangspunt was voor de esthetiek van Judson, dat
bepaalde werken minstens qua reputatie de status van
klassiekers hebben verworven.’ 1 Critica en auteur Jill
Johnston, die regelmatig reviews schreef voor Village
Voice, was voor een groot deel verantwoordelijk voor die
reputatie. De MoMA-curatoren onderlijnen Johnstons
invloed door uittreksels van haar teksten te gebruiken
doorheen de tentoonstelling. Ook Diane Di Prima’s
review van het eerste Judson-optreden krijgt er een
plaatsje. De recensie, die verscheen in Floating Bear,
een undergroundzine gewijd aan poëzie, sluit af met
een profetische paragraaf: ‘Vanaf deze afstand verliest
de avond niets van zijn glans, of van de high die je
voelt wanneer je getuige bent van een nieuw begin;
deze mensen vertrekken vanuit een traditie […] en doen
toch stuk voor stuk iets dat volledig van hen is, nergens
aan ontleend en tegelijk welomlijnd.’ 2 Over hetzelfde
optreden schrijft Johnston nog: ‘Dit was een belangrijk programma, omdat het een aantal jonge talenten
samenbracht die zich losrukken van het verleden en
die het heden van de moderne dans boeiender kunnen
maken dan het in twintig jaar geweest is (met uitzondering van een individu hier of daar dat ondanks de
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“ We deelden allemaal het gevoel
dat de cultuur moest veranderen en
dat wij hiervoor konden zorgen. ”
(Carolee Schneemann)

algemene inertie wel iets klaarspeelde).’ 3 Beide fragmenten getuigden van, en droegen bij aan het gevoel
dat Judson van in het prille begin een verschijning was
die de loop van de geschiedenis zou veranderen en voor
een bewogen wissel van de wacht zou zorgen.
Janevski’s essay in de tentoonstellingscatalogus stelt de
onvermijdelijke vraag of deze expo zou gaan fungeren
als een reïficatie, de antithese van een decentraliserend
moment dat in feite een vlucht betekende, weg van
de esthetische codificaties van bepaalde instellingen.4
De curatorkeuzes van Janevski en Lax in het design van
de tentoonstelling, en de bescheidenheid die ze aan de
dag leggen door ruimte te maken voor een uitgebreid
performanceprogramma, zouden zo’n reïficatie kunnen
overstijgen. Ze opteren voor een compact display dat
naar meer smaakt, waardoor bezoekers maar al te graag
terugkomen voor de performances. Hoewel het lang
niet de eerste keer is dat de choreografen die op het
programma staan hun werk uit de Judson-periode in een
retrospectieve presenteren, krijgt Judsons plekje in het
collectieve geheugen heel wat meer body door de huidige
combinatie met een leerrijk en dynamisch archief – en
dat voor een breder publiek van niet-specialisten.
Dit gezegd zijnde kan ik me niet ontdoen van het gevoel
dat Judson een ‘altijd al’ gelauwerde aanwezigheid
is. Ook al zitten er gaten in de publieke receptie en de
geschiedschrijving rond het fenomeen, en ook al speelde
het zich in de marge van het culturele establishment af,
toch werd Judson van in het prille begin vrij regelmatig
gerecenseerd, gedocumenteerd, gearchiveerd, geanalyseerd en nieuw leven in geblazen, en gewaardeerd
om zijn originaliteit. De tweede golf van inspanningen
om Judson te doen heropleven, na die van Bennington,

kwam via Mikhail Baryshnikovs Judson-reünieproject
PASTForward, dat het nieuwe millennium aftrapte en werd
gevolgd door heel wat Judson-aandacht in de danswereld
en in bredere artistieke kringen. Ramsay Burts Judson
Dance Theater: Performative Traces (2006), een alternatief
voor Banes’ invloedrijke geschiedenis en analyse, neemt
zowel het effect van Judson op hedendaagse Europese
choreografie onder de loep als Baryshnikovs ‘revival tour’.
Ter ere van de vijftigste verjaardag in 2012 zetten Danspace
Project en Movement Research – twee organisaties gewijd
aan het promoten van, en aan ruimte creëren voor, experimentele choreografie in New York City – naast een reeks
hernemingen ook belangrijke fora op met de Judsonbende en een nieuwe generatie artiesten. In zekere zin
bouwt de MoMA-tentoonstelling voort op deze intensieve
heropleving van Judson, hoewel zo’n machtig instituut
altijd het risico loopt dat het het ‘laatste woord’ lijkt te
hebben over een onderwerp. En toch: als teruggrijpen naar
Judson een werk voor dit millennium is (en, als we de
woorden van Schneemann in acht nemen, meteen ook een
vloek van een onmogelijke utopie voor de kunstenaars die
nu millennials zijn, even oud als de Judsons destijds), dan
is het misschien wel goed om de heropleving een grootse
finale te gunnen nu dit bespookte decennium op zijn
laatste benen loopt.
(D)
& (E)
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Judson Dance Theater: The Work Is Never Done
16 september 2018 – 3 februari 2019
Museum of Modern Art, New York City
1
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

ten, Deborah Hay (1968), performance in Judson Dance Theater: The
Work Is Never Done, The Museum of
Modern Art © 2018 The Museum of
Modern Art & Paula Court
Newspaper Event van Carolee
Schneemann (1963) © Estate of
Al Giese/Licentie door VAGA, NY.
Courtesy Carolee Schneemann,
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Judson Dance Theater: The Work
Is Never Done, The Museum of
Modern Art: installatiebeeld
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Qui a mangé le baboon?, Charles
Ross (1963) in de Judson Memorial
Church. Foto: Peter Moore © Barbara
Moore / Licentie door VAGA, NY.
Courtesy Paula Cooper Gallery, NY.
THE MATTER, David Gordon, performance in Judson Dance Theater: The
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Modern Art © 2018 The Museum of
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Is fuseren
het nieuwe normaal?

december 2018

Het wel en wee van de recente fusiestructuren in het theaterlandschap

Het afgelopen decennium ontstond
in de Lage Landen een flink aantal
nieuwe organisaties die de samenvoeging waren van reeds bestaande
podiumhuizen. Waarom eigenlijk? Het
best mogelijke antwoord zou zijn: een
authentiek verlangen naar inhoudelijke verrijking met het oog op een
36

meerwaarde voor de organisaties,
voor het podiumveld en voor de stad.
Het antwoord dat uit gesprekken met
verschillende fusieorganisaties naar
voren komt, is niet zelden een stuk
pragmatischer.
Door
Evelyne Coussens
Illustraties Gerard Herman
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Het lijkt een rare move, dat fuseren, bijna contra-intuïtief.
De jaren 1980, gekenmerkt door de autonomisering en
professionalisering van de kunsten, lieten iedere artiest
dromen van een omkadering op maat van zijn unieke
werk. De ideale juridische vorm voor die visie op kunstenaarschap was en is in Vlaanderen nog steeds een vzw
met een beperkte raad van bestuur: klein en overzichtelijk, gericht op het optimale functioneren van de kunstenaar.1 Vanuit dit autonomiedenken is het logisch dat het
samengaan van twee gezelschappen of kunstenaars zeldzaam is. Wanneer dat toch gebeurt, gaat het vaak om een
alliantie waarin de disciplines complementair zijn – zie
bijvoorbeeld, na vijftig jaar van onafhankelijkheid, het
opnieuw samenbrengen van het historisch verbonden
opera- en balletluik bij fusieorganisaties Kunsthuis (2014)
en Nationale Opera & Ballet (2013) in Amsterdam.
Leidraad voor dit artikel is de casus KAAP, sinds 1
januari 2017 de fusie van twee Vlaamse kunstencentra:
het Oostendse Vrijstaat O. (jazz, literatuur, beeldende
kunsten) en het Brugse De Werf (jazz, podium). In
december 2016 hadden de organisaties elkaar met een
ludieke huwelijksceremonie het jawoord gegeven; in
september 2017 was het sprookje uit. De Standaard
berichtte dat het intern rommelde, dat de publieksopkomst voor het interstedelijke kunstencentrum achterbleef en dat er ontslagen zouden vallen.2 KAAP bleek
negen maanden na de start te kampen met een tekort
van 180.000 euro. Vlaams minister van Cultuur Sven
Gatz (Open Vld), die KAAP naast het honoreren van het
beleidsplan 2017-2021 beloonde voor de fusie met een
impulssubsidie van 100.000 euro, kon er niet om lachen.
KAAP is de jongste fusie in het Vlaamse kunstenlandschap waar bijvoorbeeld recent ook nog kunstencentrum
nona in Mechelen samenging met beeldende-kunstplatform Contour (2017), het Limburgse gezelschap
De Queeste met het Leuvense Braakland/ZheBilding
versmolt tot Het nieuwstedelijk (2015), en dus ook de
Vlaamse Opera en Koninklijk Ballet Vlaanderen samen
Kunsthuis (2014) werden. In Nederland is de trend nog
opvallender: in Rotterdam gingen in 2017 het Ro Theater,
Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam en
vaste alliantiepartner Wunderbaum samen tot Theater
Rotterdam (met nog een heleboel clusterartiesten daaromheen); Ivo van Hove realiseerde in Amsterdam het
Internationaal Theater Amsterdam (2018), een samengaan van Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam;
en in Den Haag ontstond Het Nationale Theater (2017)
uit Het Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en
Theater aan het Spui.

“ Letterlijk lag de vraag op tafel
of theater nog wel nodig was.
Veel theaters bengelden op het
randje van de afgrond. Als wij de
handen ineen zouden slaan, zouden
we een instituut vormen waar men
niet omheen zou kunnen. ”
(Erik Pals)

KAAP: eerst de fusie, dan de visie
Wanneer twee Vlaamse kunstencentra fuseren, zijn het
niet alleen de artistieke praktijken van de huisartiesten
die elkaar vinden. Ook de fysieke plekken – zowat elk
kunstencentrum beschikt over eigen infrastructuur –
moeten een nieuwe rol krijgen in de stad. Vaak ligt de
relatie tot die stad zelfs aan de basis van de beslissing
om samen te gaan. Zo’n huis wil iets bewegen, het wil
samen met zijn artiesten iets betekenen in zijn context.
In veel gesprekken over de motivatie voor een fusie
komt deze drijfveer boven, al is de nuance tussen een
inhoudelijk-artistieke en een strategische motivatie soms
flinterdun. Wil de fusieorganisatie iets betekenen voor
de stad of in de stad? Wordt de fusie aangedreven door
een verlangen of door angst?
‘Je kunt beide niet scheiden’, meent Bart Caron, voorzitter van de raad van bestuur van KAAP. ‘Je wilt een
relevante actor zijn. Dat is een inhoudelijk én een
strategisch verlangen.’ Midden 2015 worden de eerste
gesprekken geïnitieerd tussen de directies van de
samenstellende delen van KAAP. Vrijstaat O. botste al
een tijd tegen een glazen plafond, met grote artistieke
goesting maar subsidies die niet volgden. De Werf had
in de loop der jaren een aantal crises doorgeworsteld
en had aan inhoudelijke scherpte verloren. Caron:
‘We hadden twee West-Vlaamse huizen die vooruit
wilden, maar volgens sommige beschouwers stilstonden.

Er vallen in deze fusieverhalen genoeg smakelijke petites
histoires te rapen rond directeurs die elkaar de tent
uitvechten, maar het opzet van dit artikel is eerder om
inzicht te krijgen in een paar structurele mechanismen:
hoe komen organisaties tot zo’n fusie, waar liggen de
kansen en valkuilen, wat betekent het optuigen van
deze grote spelers voor het globale podiumlandschap?
Ik sprak met artistiek en zakelijk betrokkenen van
KAAP, Theater Rotterdam en Het Nationale Theater.3
Internationaal Theater Amsterdam wenste niet mee
te werken aan het artikel.
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“ Je vraagt een artistieke
ploeg om vanuit een gedeeld
verhaal te vertrekken, maar aan
de top slaagt men er niet in om
zijn postje te laten gaan. ”
(Simon Allemeersch)

De Nederlandse context

Ze hadden nog wel een tijdje kunnen voorttjaffelen,
maar wat levert dat op?’ Pascal Lervant, artistiek coördinator podium bij KAAP, zag vooral de troeven van het
stadsoverschrijdend werken. Lervant: “Je streeft ernaar
om het werk van je artiesten te laten zien in de juiste
context. Als je een krachtig verhaal hebt over de steden
heen, kun je dat doen met verdubbelde slagkracht.”
De denkoefening rond dat krachtige verhaal moet dan
wel grondig gebeuren. Hoe puzzel je een organisatie
bijeen die bestaat uit vier disciplines, twee steden en
drie zalen? Moet je elke stad bedienen met elke discipline? Moet je aan de slag gaan met functies? In welke
stad liggen de sociale uitdagingen? Wat is de uniciteit
van elke stad? Het lijkt logisch om eerst het inhoudelijke
profiel scherp te stellen, en daar vervolgens de nieuwe
organisatie naar te modelleren. Bij KAAP gebeurde het
omgekeerde: na de eerste verkennende gesprekken
en een paar projectmatige samenwerkingen was het
formele huwelijk tussen de partners beklonken, alsof
het van moeten was. Lervant: “We zijn na een goede
onenightstand direct met elkaar getrouwd.” Maar
waarom zo’n haast?
Het antwoord schuilt in de kansen en bedreigingen van
het moment. Als kans gold zeker de politieke incentive.
Caron, gepokt en gemazeld in de politiek, wist goed dat
Sven Gatz aanstuurde op samenwerkingen en dat de
flinkste leerlingen zouden worden beloond – zie de impulssubsidie. Daarnaast speelde de cesuur van de volgende
subsidieronde: als KAAP niet indiende voor 2017-2021,
zou het vijf jaar moeten wachten. Verontrustend waren
dan weer de verschuivingen in het Oostendse respectievelijk Brugse kunstenlandschap, met de komst van
De Grote Post in de Stad aan Zee en jonge initiatieven
als De Republiek in Brugge. Waar Vrijstaat O. en De Werf
voorheen ‘eenoog in het land der blinden’ waren (Caron)
kregen ze nu het gezelschap van nieuwe spelers. De angst
om irrelevant te worden, werd acuut. Angst en haast:
twee slechte vertrekpunten voor een huwelijk.
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Even de grens over. Ook daar speelt de angst, en dat
mag gezien het voorbije beleid (zie infra) misschien
niet verwonderen. Het is goed te benadrukken dat de
Nederlandse fusies een andere ontstaanscontext kennen
dan de Vlaamse en veelal een stuk grootschaliger
uitvallen. Toch spelen op de achtergrond een aantal
gelijkaardige (vooral politieke) motieven, waardoor de
Nederlandse situatie een voorbeeld slash waarschuwing
zou kunnen zijn voor Vlaanderen. Maar laten we eerst de
specifiek Nederlandse fusiecontext toelichten, vooraleer
we de concrete cases in Rotterdam en Den Haag van
naderbij bekijken.
Eén. De drie grote fusieverhalen die Nederland
de laatste jaren kende – Rotterdam, Den Haag en
Amsterdam – hebben allemaal zo hun eigen parcours,
maar het grote verschil met de Vlaamse fusies bestaat
erin dat het telkens gaat over het samengaan van een
of meerdere gezelschappen en een schouwburg, ofte:
een producerend en een presenterend orgaan. Bekeken
vanuit de sector is het logisch (en wellicht ook heilzaam)
om die functies in één hand te brengen, zodat (jong) artistiek werk kan worden gemaakt en gepresenteerd in de
context die het verdient. Artistiek directeur Ellen Walraven
van Theater Rotterdam zegt het zo: “We willen af van de
doorgeefschouwburgen, waarbij je als gezelschap komt
spelen en weer verdwijnt, hup, klaar. Door productie
en presentatie te bundelen, creëer je een powerhouse
waarin de frictie die soms optreedt tussen programmeur
en regisseur open en bloot op de keukentafel komt te
liggen – ze moeten het met elkaar oplossen.” Ook Erik Pals,
ex-algemeen directeur van het voormalige Ro Theater,
geeft aan dat de Nederlandse schouwburgen zich de
laatste jaren steeds sterker tot het lokale niveau bekennen
en verbinding zoeken met het stedelijke weefsel. 4
Twee. Op politiek niveau zou je dit samengaan kunnen
vertalen als de toenadering tussen de rijksoverheid
en het lokale bestuur. De Nederlandse gezelschappen
worden door de staat gesubsidieerd (Fonds of ministerie), de schouwburgen door de gemeenten. Achter
die liaison schuilt een decentraliseringstendens, en
dat is nog iets wat Vlaanderen en Nederland delen:
het verschuiven van cultuurpolitieke macht naar de
lokale besturen. Wie zich verknoopt aan een ‘schouwburcht’ zoekt met andere woorden veiligheid onder
de vleugels van het lokale – je zou kunnen zeggen:
van de ‘bakstenen’. De redenering zou kunnen zijn
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dat je een schouwburg niet sluit, terwijl een gezelschap
wel geschrapt kan worden. Hoewel? Is het ondenkbaar
dat een Nederlandse schouwburg wordt omgeturnd tot
een conferentiecentrum of een Albert Heijn? In dat geval
geldt voor de producerende gezelschappen toch nog
steeds de beschermende hand van het Rijk, dat de fusiegezelschappen betoelaagt. Een dubbele rugdekking,
met andere woorden.
Drie. In het geval van de Nederlandse fusies is het goed
om de kortingsslag van Halbe Zijlstra in het achterhoofd
te houden – de besparingen die in 2013 vooral de podiumkunsten troffen en die los van hun reële impact (zoals het
verdwijnen van veel productiehuizen) ook een psychologische voltreffer waren. Erik Pals: ‘Letterlijk lag de vraag
op tafel of theater nog wel nodig was. Veel theaters
bengelden op het randje van de afgrond. Als wij (de fusie
partners van het latere Theater Rotterdam, EC) de handen
ineen zouden slaan, zouden we een instituut vormen waar
men niet omheen zou kunnen.’ Het is de poging zichzelf
too big to fail te maken, een strategie die de podiumhuizen van de bankensector hebben afgekeken.
Theater Rotterdam: communicatie is alles
Tijd om eens zo’n Nederlandse case van naderbij te
bekijken. Op 1 januari 2017 komt na een decennium (!)
van hobbelige onderhandelingen dan toch een formele
fusie tot stand tussen het Ro Theater, Productiehuis
Rotterdam en Rotterdamse Schouwburg. Het nieuwe
Theater Rotterdam heeft de uitgesproken ambitie om
een podium te zijn voor de stad – het kunstenplan draagt
niet voor niets de titel ‘midden in een wereldstad’.

“ Dit is de kunstensector hè,
niet de bankensector. We zijn
misschien te braaf geweest.
Wie alles probeert te redden,
verliest op den duur alles. ”
(Bart Caron)

Die band met de stedelijke context is voor Ellen
Walraven de primaire artistieke drive: “Goede schouwburgen zijn huizen waar een stad van kan leven. Ze
kunnen een stad maken, een gemeenschap huisvesten.”
Op het moment van ons gesprek (juni 2018) moet
Walraven echter toegeven dat die ambities nog niet
helemaal gerealiseerd zijn. Wat is er fout gelopen?
Een eerste valkuil is, net zoals in het KAAP-verhaal,
vrij snel te detecteren: de organisatorische fusie is de
inhoudelijke voorafgegaan, ze lijkt – mede doordat het
Rotterdamse stadsbestuur de fusie absoluut wilde zien
slagen – een doel op zich te zijn geworden. In tien jaar van
fusiegesprekken nam de artistieke lijn meerdere keren
een scherpe bocht, zo scherp dat de indruk ontstond dat
er helemaal geen lijn was. Symptomatisch is het feit
dat er tijdens het proces voortdurend nieuwe en andere
mensen mee aan tafel zaten: Johan Simons, Bianca
van der Schoot, Wunderbaum … toch allemaal makers
met behoorlijk verschillende profielen. Moest Theater
Rotterdam nu een bolwerk worden voor een Europees
theater zoals Simons dat droomde of een broeinest voor
vernieuwend vormexperiment in de stijl van Van der
Schoot? Uiteindelijk landde Ellen Walraven in 2017 op het
credo ‘een podium voor de stad’. Alleen is dat een brede
noemer, die behoefte heeft aan een doordachte invulling – en dat is meer dan het naast elkaar plaatsen van
interessante theatermakers als Schwalbe, Davy Pieters,
Pieter Kramer of Urland. Die ware ‘meerwaarde’ die elke
fusie zou moeten genereren, ligt besloten in het besef
dat ‘de stad’ geen aparte lijn is in het subsidiedossier,
maar de corebusiness waarop alle onderdelen drijven.
Ellen Walraven ziet echter heil in een aparte dramaturgie: “We focusten aanvankelijk op de kwaliteit van de
programmering en de voorstellingen. Nu moeten we de
meerwaarde creëren. We hebben nu een stadsdramaturg
in dienst die daarover aan het nadenken is.”
Een tweede grote struikelblok is de onderschatting van de
communicatieve noden die gepaard gaan met een fusie.
Werknemers zijn in eerste instantie loyaal aan ‘hun’ organisatie. Bij een fusie dienen ze tot een nieuwe, gedeelde
bedrijfscultuur te komen. Implementeer je die top-down
of laat je het idee zachtjes bottom-up groeien? Zet je de
medewerkers koudweg voor het blok of neem je de tijd
om hen te betrekken bij het uittekenen van dat nieuwe
DNA? Van veel mensen zullen de rollen en functies
moeten worden herdacht. Liefst gebeurt dat nog voor
de realiteit van de fusie hen inhaalt. Anders moet je “je
winkel openhouden terwijl je die aan het verbouwen bent”,
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“ Wij zorgen ervoor dat kleinere
gezelschappen goed uitgerust
kunnen blijven werken. Wij
betalen de juiste uitkoopsommen,
we bieden ruimte, we verplichten
ons tot fair practice. ”
(Ellen Walraven)

zoals Walraven het uitdrukt. Zeker in de verhalen waarin
een schouwburg en een gezelschap samengaan dient
nogal wat verschil weggemasseerd, bijvoorbeeld wat
betreft statuten (medewerkers in vaste dienst versus zelfstandigen) en het bedrijfstempo – de continue werking
van een schouwburg versus de discontinue werkprocessen
van een gezelschap.
Een voorbeeld: het lijkt evident om de technische
ploegen van een schouwburg en gezelschap te
versmelten, maar niets is minder waar. Erik Pals:
“Rotterdamse Schouwburg was ooit een gemeentelijke dienst, een gezelschap als het Ro Theater werkt
superflexibel. De historiek en de energieën van beide
technische teams bleken niet inwisselbaar. We konden
geen draagvlak creëren.” Wie de fundamenten van zijn
huis vergeet deelgenoot te maken van zijn artistieke
ambities, stuit op de weerbarstige waarheid dat een
organisatie niet alleen draait op artistieke dromen maar
ook, en misschien vooral, op mensen: technici, balie
medewerkers, logistiek verantwoordelijken en poets
personeel. Ook zij moeten geïnformeerd en geëngageerd
worden. Maar ook dat kost, alweer, een hoop tijd.
Publiek en politiek
Het inmasseren van die nieuwe bedrijfscultuur is trouwens evengoed een opdracht naar buiten toe. Ook de
publieken moeten mee zijn, want om dat verleidelijke
potentieel aan een groter, breder, diverser publiek is
het veel fusieorganisaties juist te doen. Alleen … de
mens beweegt niet graag, en een publiek is honkvast,
of in de woorden van Bart Caron, “conservatief.” Het is
iets waarop KAAP zich lelijk heeft verkeken. Op nauwelijks twintig kilometer van elkaar blijkt het Brugse en
Oostendse publiek niet te willen bougeren. Caron: “De
netwerken rond kunstenhuizen zijn besloten, ze hebben
hun eigen fanclub.” Het ‘in de markt zetten’ van het
nieuwe merk KAAP, met alle dure branding van dien,
leverde het kunstencentrum vooral een serieuze schuldenput op, terwijl de oude publieken zich moeilijk identificeerden met de nieuwe interstedelijke organisatie.

Het gevolg: een teruglopende publieksbelangstelling,
die de al aanwezige schuldenput nog dieper maakte.
Het helpt in zo’n interstedelijk verhaal natuurlijk ook niet
dat de lokale politiek er zelf niet in slaagt om over de
grens te kijken. Terwijl de artistieke ploeg van KAAP vrij
snel kon samensmelten tot één gedreven geheel, bleven
sommige politici denken vanuit een concurrentiële
positie. “We zijn in Oostende het hoger onderwijs en het
ziekenhuis al verloren aan Brugge, we willen niet dat
dit nu ook met KAAP gebeurt”, liet de Oostendse schepen
van Cultuur Bart Plasschaert (CD&V) optekenen in
De Standaard.5 In het verlengde van die politieke spanning had de raad van bestuur van KAAP tot voor kort ook
een co-voorzitterschap van de voormalige voorzitters van
de voormalige raden van bestuur. Absurd, stelt KAAPartiest Simon Allemeersch: “Je vraagt een artistieke ploeg
om vanuit een gedeeld verhaal te vertrekken, maar aan
de top slaagt men er niet in om zijn postje te laten gaan.”
Het is het verhaal van de kool en de geit, geeft Caron
toe: “We hebben zowel artistiek als organisatorisch te
weinig keuzes gemaakt. Het eerste jaar hebben we een
ambitieus palet aan projecten gerealiseerd, met meer
goesting dan draagkracht. We wilden te snel inhoudelijk,
communicatief en qua werking veranderen, moderniseren ook. We zijn er niet in geslaagd dat veranderingstraject zacht te doen landen en het publiek daarin mee te
krijgen. Bovendien hebben we iedereen aan boord willen
houden. Dit is de kunstensector hè, niet de bankensector.
We zijn misschien te braaf geweest. Wie alles probeert te
redden, verliest op den duur alles.”
Harde fusie in Den Haag
Wat dat betreft kan KAAP nog iets leren van het Haagse
verhaal, want Het Nationale Theater – ontstaan uit Het
Nationale Toneel, de Koninklijke Schouwburg en Theater
Aan het Spui – is een voorbeeld van zo’n ‘harde’ fusie.
Cees Debets, directeur theater, windt er geen doekjes
om: “Ja, het betekent dat je van drie hoofden techniek
naar één hoofd gaat, van drie hoofden marketing naar
één. Dat maakt veel los: sommige mensen verliezen hun
job, anderen moeten hun functie helemaal herdenken.
Het gaat over ruim 200 mensen met een grote loyaliteit
tegenover een bestaande organisatie – dat is enorm.
Maar het perspectief was altijd heel helder: het artistieke
plan. Dat was de lijn, dat was waarvoor we gingen.”
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Impact op het podiumlandschap
Tijd om uit te zoomen, weg van de concrete verhalen,
en te kijken wat het verrijzen van deze grotere structuren
betekent voor de rest van het landschap. In de bedrijfswereld worden monopolies aan banden gelegd om de
marktwerking niet te verstoren. Wat betekenen deze
groter wordende huizen voor de artistieke praktijk van
de gelieerde artiesten, maar ook voor het fragiele
eco-evenwicht van de podiumsector in de Lage Landen?
1. Impact op de artiesten

In Den Haag was het van meet af aan helder dat de
projecten van regisseur Eric de Vroedt de koers zouden
bepalen. Kennelijk kleefde niemand aan het pluche –Theu
Boermans, voormalig artistiek leider van Het Nationale
Toneel, had eerder aangekondigd dat hij plaats zou
ruimen. Motivatie voor de fusie was het verlangen om
de positie van toneel in Den Haag te versterken en de
achteruitkabbelende publieksopkomst te keren. Debets:
“De facto waren we concurrenten, we vochten allemaal om
hetzelfde schaarse publiek. Maar als je blijft hangen in zo’n
angstdenken, beweegt er nooit iets. We besloten ons te
versterken door te proberen onze publieken uit te wisselen.”
De Vroedt, die zowel klassiek repertoire van Miller en
Mamet als een ‘stadsdocumentaire’ als The Nation op zijn
palmares heeft, zou een ideale schakelfiguur zijn tussen het
wat burgerlijke Haagse publiek van de schouwburg en het
jongere volkje van Theater Aan het Spui.
Een nuchtere liaison dus, voortvloeiend uit een niet-bindende samenwerking die al vier jaar eerder was opgestart rond het optimaal inzetten van de Haagse theaterinfrastructuur. Theater Aan het Spui beschikt immers
over de vlakkevloerzaal die de Koninklijke Schouwburg
de jonge makers van Het Nationale Toneel niet kan
bieden. Bleek al snel dat niet alleen de ruimte, maar
ook de expertise van de partners in educatie, publieks
ontwikkeling en talentbegeleiding complementair was.
De ‘incubatieperiode’ noemt Debets cruciaal in het
proces. Pas na vier jaar besloten ze – eveneens vanaf
1 januari 2017 – samen over de sloot te springen.
Is het Haagse verhaal dan een totale successtory? Neen,
want ook in Den Haag blijkt de beoogde uitwisseling
van publieken stroef te lopen. De overloop van het vaste
publiek tussen de zalen is klein. Waar De Vroedt wel in
slaagt, is een nieuw publiek te winnen, door de stad in
te trekken. Debets: “Eric is bijvoorbeeld heel vroeg in het
productieproces van The Nation in de Schilderswijk gaan
werken. Met een grote groep jongeren maakte het huis
The Real Nation. Dat soort ingrepen zorgt voor draagvlak
in de stad.” ‘Draagvlak’ lijkt wel de centrale notie voor het
succes van een fusie, zowel binnen de eigen organisaties
als in de stad. En het geheim van dat draagvlak schuilt
misschien in het serieus nemen van de uitdaging om
productie en presentatie te verenigen, zodat voorstellingen écht kunnen ‘landen’. Debets: ‘Ik praat niet over
randprogrammering. Projecten als The Real Nation zitten
niet in de ‘marge’ van onze praktijk, ze staan in het hart.’
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Wat gebeurt er met de kunstenaars van wie het huis een
sprong maakt van ‘klein’ naar ‘groot’? Ze komen idealiter
terecht in een structuur met meer middelen en mogelijkheden, waardoor het gedaan is met het precaire werken,
zegt Ellen Walraven: “Sterke schouders dragen de
zwaarste lasten. Wij pakken onze positie als groot huis.
We zijn bijvoorbeeld in Nederland de grootste coproducent voor Fondsgerelateerde gezelschappen. Wij zorgen
ervoor dat kleinere gezelschappen goed uitgerust kunnen
blijven werken. Wij betalen de juiste uitkoopsommen,
we bieden ruimte, we verplichten ons tot fair practice.”
Dat verdient lof. Al impliceert de schaalvergroting niet
alleen dat er veel mogelijk wordt, maar ook dat sommige
dingen on-mogelijk worden, aldus Simon Allemeersch.
Hij wijst erop dat een fusieorganisatie meer top-down
gaat werken, met strengere protocollen, strikt gescheiden
functies en gestandaardiseerde prakijken. Allemeersch:
“Ons collectief Lucinda Ra werkt soms op besloten
plekken, in contexten zonder publiek. Dat vergt een eigen
manier van communicatie en wij denken daar graag mee
over na. Bij KAAP werd ons duidelijk gemaakt dat dat de
job van een ander was, dat we ons daar niet mee moesten
bemoeien. Maar wij maken niet enkel ‘producten’ – alles,
van voortraject tot communicatie tot nazorg, maakt deel
uit van ons werk. Toen wij een voorstelling maakten in
een West-Vlaams dorp gingen we daar wonen en werken.
Het leek de toenmalige Werf onhandig om vanaf afstand
met ons te communiceren – dus verhuisde het hele
bureau gewoon mee. Zoiets moet mogelijk blijven in
een grotere organisatie.”
Het is een wetmatigheid waarvoor de Vlaamse dramaturge Marianne Van Kerkhoven al waarschuwde: een
organisatie raakt al groeiend sterker gericht op haar
eigen functioneren en minder op dienstbaarheid aan de
artiesten – de eigenlijke reden van haar bestaan. Pascal
Lervant ziet het gebeuren bij KAAP: “We zijn nu de organisatie aan het profileren, niet de makers, en dat is verkeerd.
Het huis zou ten dienste moeten staan van de makers.
In dat opzicht zou het goed zijn dat de dialoog met die
makers wordt aangescherpt, en dat er wat artiesten
toetreden tot de raad van bestuur. Laat ze het voor mijn
part zelfs overnemen. We heten KAAP, waarom laten we
ons niet af en toe wat meer kapen door de makers?”
2. Impact op het podiumlandschap
De concrete impact van de fusies op het Vlaamse
en Nederlandse podiumlandschap laat zich simpel
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benoemen: er komen minder, maar grotere organisaties in het veld. In Nederland is de tendens een stuk
ingrijpender dan in Vlaanderen, waar KAAP of het
nieuwstedelijk nauwelijks ‘mastodonten’ kunnen worden
genoemd. Toch zijn de politieke dynamieken gelijkaardig.
In beide landen kaderen de schaalvergrotingen – hoe
relatief ook – in een ruimer politiek beleid waarbij de
focus ligt op het grote: zie in Vlaanderen het recent
bijcreëren van Vlaamse Kunstinstellingen, in Nederland
de al veel langer opgetuigde BIS-infrastructuur. Zowel
in noord als in zuid kregen die grotere structuren bovendien de uitdrukkelijke opdracht mee om startende of
kleinere makers te ondersteunen.
Het levert een ‘uitgepuurd’ landschap op, of zeg maar:
een beheersbaar landschap. De gedachte leeft al langer
dat de podiumsector te versnipperd is, gesatureerd van
kleine structuren – de ‘laat duizend bloemen bloeien’ van
minister van Cultuur Bert Anciaux (sp.a) aan het begin
van de nieuwe eeuw werd in Vlaanderen door huidig
minister Sven Gatz (Open Vld) gekeerd tot ‘snoeien om
te bloeien’. Een performantere sector van erg grote (en
niet zelden politiek gelieerde) instituten, geeft de overheid meer grip.
Het is natuurlijk maar de vraag of in zo’n overzichtelijk
veld ook de mooiste bloemen bloeien…
Moet dat dan, groeien?
Wat brengt de toekomst? Voorlopig ziet het er niet naar
uit dat er een herschaling zit aan te komen richting
kleinere organisaties. De incentive vanuit de overheid
is sterk, de angst is groot en het lijkt – in het kader van
beleidsmatige continuïteit – onwaarschijnlijk dat aankomende ministers van Cultuur het roer helemaal zullen
omgooien. In Vlaanderen zit de hele evolutie bovendien
vervat in het grotere kader van staatshervorming en
het kerntakendebat: welke overheid bekommert zich
om welke materie? De evolutie naar decentralisering
van culturele materie (en het bij zich houden van de
paradepaardjes) gaat sowieso de krachten (en ambts
termijn) van één minister te boven.
Rest nog de bijna filosofische vraag of het de cultuursector zelf wel past, al dat groeien, in tijden van kritiek
op de ongebreidelde neoliberale groeigedachte. Het is
wrang dat sommige regisseurs in hun voorstellingen
keihard roepen dat onze drang tot groeien de wereld
naar de ondergang voert, om vervolgens zelf een
fusieorganisatie te gaan leiden. Opvallend is echter dat
nogal wat gesprekspartners de schaalvergroting niet
benoemen als groei. Caron spreekt over “herbronning
en uitdieping”, Walraven noemt Theater Rotterdam
een “collectiveringsactie”. Erik Pals ziet de krachtenbundeling als een noodzakelijk tegenwicht tegen de
drang tot autonomisering, die de sector kwetsbaar
maakt: “Iedereen is bezig met het benadrukken van
zijn onafhankelijkheid. Er is weinig gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Een groot instituut
kan die opdracht beter aanpakken dan vele kleine
productiekernen.”
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“ We zijn nu de organisatie aan het
profileren, niet de makers, en dat is
verkeerd. Het huis zou ten dienste
moeten staan van de makers. ”
(Pascal Lervant)

Met dat gebrek aan collectieve draagkracht maakt Pals
een belangrijk punt, en daarmee zijn we terug bij het
begin: het contra-intuïtieve van een fusie, in een sector
die toch voornamelijk gericht is op autonome kunstenaarspraktijken. Of is dat denken intussen achterhaald?
Een jonge generatie lijkt sinds pakweg het begin van
de eeuwwisseling steeds sterker gericht op collectieve
praktijken en laat haar schriftuur met plezier besmetten
door alles wat zich in haar blikveld beweegt. In het doorbreken van het autonomiedenken, in het zich naar buiten
richten in plaats van naar de eigen artistieke praktijk, ligt
in de toekomst misschien wel de echte meerwaarde van
een fusie. Groeien betekent op die manier inderdaad niet
groter worden, maar wel: het perspectief verbreden.
In een mail na ons gesprek verwoordt Pascal Lervant
het zo: “De essentie ligt volgens mij niet in de groei
van de organisatie maar wel in de transformatie. Die
kan enkel bekomen worden door een verlangzamen
en verduurzamen. De ultieme vraag is niet hoe we ons
kunnen verbeteren maar vooral welke rol we kunnen
spelen in deze veranderende wereld.”
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Daarom ook komen alternatieven als
cvba’s nog steeds niet van de grond,
maar dat is een ander verhaal.
Tielens, Filip, ‘Pas getrouwd, nu
al schulden’, 13 februari 2018 in:
De Standaard.
De gesprekken vonden plaats tussen
april en juni 2018.
Dat het samenbrengen van productie
en presentatie ‘natuurlijk’ aanvoelt zie
je overigens ook in Vlaanderen, waar
de grote culturele centra (die in wezen
enkel een presentatieopdracht hebben)
zich de laatste jaren steeds meer gaan
bezighouden met productie.
Tielens, Filip, ‘Bestuur van Kaap moet
ook in de spiegel kijken’, 14 februari
2018 in: De Standaard.

Evelyne Coussens is freelancejournalist voor De Morgen
en verschillende cultuurmedia, waaronder Ons Erfdeel en
rekto:verso. Ze is lid van de grote redactie van Etcetera.
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(A)

De ongrijpbare realiteit in het oeuvre van Julien Gosselin

Vorig seizoen maakte de Franse regisseur
Julien Gosselin furore in België met zijn
weergaloze bewerking van Elementaire
deeltjes van Michel Houellebecq.
Ook Roberto Bolaño of Don DeLillo
ontsnappen niet aan zijn ambitie om
postmoderne literaire turven naar het
theater te vertalen. Van die laatste
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auteur bewerkt hij in Joueurs /
Mao II / Les Noms niet minder dan
drie romans – goed voor negen uur
spektakel, in maart 2019 te zien in
deSingel. Maak uw borst maar nat.

Etcetera 155

Door

Marjorie Bertin

In enkele jaren tijd is Julien Gosselin uitgegroeid tot een
belangrijke stem binnen de Europese culturele sector. Zijn
theaterbewerkingen van soms notoir complexe romans,
die bovendien amper of zelfs nog nooit op de scène
waren gebracht in Frankrijk, lieten niemand onberoerd.
Voor zijn eerste Avignon-creatie koos Julien Gosselin
voor een bewerking en enscenering van Les particules
élémentaires (2013) van Michel Houellebecq. Opvallend
genoeg werd het werk van Houellebecq in Frankrijk nooit
eerder naar het toneel vertaald, hoewel dat in het buitenland wél frequent gebeurt (vooral dan in Duitsland). Het
publiek wordt meegesleept door de bijtende ironie van
Les particules élémentaires, een triest verhaal waarin
Julien Gosselin – triomfantelijk en met heel wat poëtische
bravoure – de grote libertaire idealen van de tweede helft
van de twintigste eeuw onderuithaalt.
Ook 2016 was een belangrijk jaar voor Gosselin: hij
waagde zich aan 2666, Roberto Bolaño’s onvoltooide
magnum opus. De regisseur maakte er een marathonvoorstelling van, waarin de acteurs van ‘Si vous pouviez
lécher mon cœur’, het gezelschap dat hij oprichtte vlak
nadat hij afstudeerde, zichzelf twaalf uur lang in de
vernieling speelden. Het resultaat was een wervelwind
die zo veel concentratie van de kijker vroeg, dat deze
atypische odyssee hem compleet uitputte en louterde.
Afgelopen zomer deed Gosselin opnieuw van zich
spreken in Avignon, met Joueurs / Mao II / Les Noms,
een bewerking van maar liefst drie Don DeLillo-romans,
goed voor negen uur spektakel. Deze nieuwe odyssee
mixte theater met performance, muziek en film.
De Vlaamse theatercultuur was de eerste waarmee
Gosselin in aanraking kwam. Tijdens zijn jeugd raakte
hij geboeid door de voorstellingen van toneelregisseurs
zoals Jan Lauwers, Guy Cassiers en Ivo van Hove, stuk
voor stuk pioniers in het totaaltheater dat ook Gosselin
aanhangt. Op zijn 31ste mag Julien Gosselin, onmiskenbaar een kind van zijn tijd, zichzelf een groot theatermaker noemen. De receptie van zijn stukken bevestigt
dat alleen maar. Maar wat maakt zijn scenische schriftuur
zo uniek? Waarin onderscheidt hij zich van zijn collega’s
en generatiegenoten?
Lezen en luisteren
Op het eerste gezicht lijkt Julien Gosselins creatie van
een experimentele ruimte – via een bijzonder zorgvuldige
en uitgepuurde scenografie die de theatrale machinerie
blootlegt en er een constante muzikale spanning aan
toevoegt – een inclusieve queeste voor te staan, zonder
evenwel te verzanden in een gevoel van verbondenheid.
Daarin ligt misschien wel een van zijn meest opmerkelijke kenmerken – en eentje waarvan het vertrekpunt
onlosmakelijk verbonden is met tekst.
Julien Gosselin is theaterteksten niet ongenegen, maar
hij erkent dat hij ze soms liever leest, zeker als het
om klassieke teksten gaat. Hij verkiest meanderende
oeuvres, romans opgebouwd rond een complex en
flexibel communicatiesysteem. Zijn voorkeursmateriaal
is labyrintisch en fascinerend, vaak voorzien van een
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“ Tijdens zijn jeugd raakte
Julie Gosselin geboeid door de
voorstellingen van toneelregisseurs
zoals Jan Lauwers, Guy Cassiers
en Ivo van Hove. ”

vleugje bitterzoete ironie; hij wil erin grasduinen zonder
per se alles te begrijpen. Dat laatste komt niet als een
verrassing, aangezien Julien Gosselin toegeeft zich
bitter weinig te interesseren in het verhaal dat hij op de
scène brengt. We zouden zelfs kunnen zeggen dat hij het
wantrouwt. De regisseur is evenmin tuk op ‘dramaturgie’
die te veel uitlegt en wijst elke vorm van didactiek af,
ook al kan hij niet anders dan bepaalde dramaturgische
elementen aanraken om zijn acteurs een houvast te
geven tijdens repetities.
Postmoderne romans bewerken is geen neutrale keuze.
Zowel voor Gosselin als voor Bolaño is de realiteit
ongrijpbaar. Zoals een van de personages van 2666
het formuleert: “De mensen zien wat ze willen zien en
wat mensen willen zien, komt nooit overeen met de
werkelijkheid.” Eerder dan het verhaal, de dunne basis,
zelfs als die in de vorm van een onderzoek komt, is het
dus het schrijven zelf dat hem fascineert: de tekstuele
materie en de ‘organische’ mise-en-scène van de fictie.
Als een rasechte atleet stelt Julien Gosselin zich continu
voor nieuwe uitdagingen. Hij gaat steevast aan de slag
met zogenaamd ‘onmogelijke’ auteurs, zoals Cassiers
hem voordeed in De man zonder eigenschappen I, II en
III van Musil of Orlando, naar de gelijknamige tekst van
Virginia Woolf. De uitgesponnen odysseeën van Gosselin
hebben veel weg van een langeafstandsloop, waarin hij
op zoek gaat naar een emotie die even krachtig en even
intiem is als die van een leesbeurt. Hij vat dus regelmatig
literaire turven bij de lurven, maar dat is niet het enige
dat hij doet. In 2014 bracht hij als muziekliefhebber pur
sang bijvoorbeeld Je ne vous ai jamais aimés naar het
Théâtre National in Brussel – een twintig minuten durend
spektakel met livemuziek en teksten van Pascal Bouaziz,
songschrijver en zanger bij Mendelson, een Franse
rockgroep wiens intrieste teksten vaak anonieme personages beschrijven: algemene onbekenden, Meneren en
Mevrouwen Alleman, die geplaagd worden door verveling, gevangen zitten in een consumptiemaatschappij en
“verbaasd zijn dat ze nog leven”.1
Het jaar daarop was het aan Le père, een monoloog naar
Stéphanie Chaillou’s roman Un homme incertain, die de
ondergang beschrijft van een geruïneerde landbouwer,
een schim van zichzelf tussen andere schimmen in een
samenleving die randgevallen als hem koudweg negeert.
Een ander, meer recent voorbeeld is Gosselins samenwerking met Aurélien Bellanger in het kader van Calais
et l’Europe, die resulteerde in 1993. Dat stuk, gebracht
door de dramastudenten van TNS (Théâtre National de
Strasbourg), zit barstensvol filosofische vraagstukken.
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Een ander typisch kenmerk dat Gosselins succes deels
verklaart, is dat hij resoluut weigert om de verbeelding
van het publiek te belemmeren door al te sterke beelden
op hen af te vuren. De regisseur werkt liever met tekstprojecties. Misschien is dat wel de reden waarom hij
zijn toeschouwers zo graag in het donker zet, enkel
vergezeld door de stem van de acteur en, als ze geluk
hebben, de organische en elektronische muziek die bijna
permanent aanwezig is in zijn stukken, of vergezeld door
tekst. Geprojecteerd op het grote scherm verdubbelt
(soms zelfs verdriedubbelt) die laatste de uitspraken
van de acteurs, waarvan hij de toeschouwer ook een
beetje afleidt, alsof hij weigert de kijker helemaal
over te leveren aan hun macht.
Soms vervangt de projectie het spreken, maar in de
meeste gevallen horen en lezen de toeschouwers de
tekst tegelijkertijd, terwijl de alomtegenwoordige muziek
hen in een staat van opperste concentratie houdt en hen
intens fysiek stimuleert, zoals in Les particules élémen
taires. Deze unieke verhouding tot lezen laat Gosselin
toe een bijzondere band op te bouwen met zijn publiek,
dat hij zonder verpinken uitput en verwart.
Julien Gosselin ontwikkelt een ontologische visie op de
wereld, die in zijn voorstellingen tot uitdrukking komt.
Het is een eerder trieste visie, soms gedesillusioneerd
maar nooit zonder gevoel voor humor, en vaak teder.
Hij ontwerpt geen unieke stem voor de ‘drama’s’ van
de teksten die hij op de scène brengt, net zomin als hij
schuldigen en slachtoffers schetst: zijn theater bevat
geen helden, geen romantische figuren die vertrouwde
mechanismen volbrengen of verwerpen. Integendeel:
hij maakt er een erezaak van om een veelheid aan
hypotheses in het rond te strooien. Gosselin voert zijn
personages op in al hun extremiteit en in al hun banaliteit; soms zijn ze zelfs ronduit oninteressant. Zo toont

“ Gosselin verkiest meanderende
oeuvres, romans opgebouwd
rond een complex en flexibel
communicatiesysteem. ”

hij zich de trotse erfgenaam van een generatie gedesillusioneerde en schaamteloze auteurs en schrijft hij zijn
oeuvre als een gigantisch experimenteel netwerk, waarin
de scenografie en de acteurs een even belangrijke rol
opnemen als de tekst.
Het individu in het collectief
Hoewel Julien Gosselin weigert zijn toeschouwers bij
het handje te nemen, weet hij hun aandacht wel vast te
houden met zijn meesterlijke ritmiek. Hij aarzelt niet om
hen ‘in een crisis te storten’, vooral door de uitzonderlijke
lengte van sommige van zijn voorstellingen (herinner je
2666, dat twaalf uur in beslag nam, en Joueurs / Mao II /
Les Noms, dat negen uur duurde). Het is alsof hij zijn
publiek tegen elke prijs een reactie wil ontlokken, zelfs als
dit betekent dat hij hen onderweg verliest of irriteert, zoals
in Joueurs / Mao II / Les Noms, waar hij in de anderhalf uur
durende openingsscène een film opneemt en tegelijkertijd afspeelt. Naast dit mechanisme stimuleert Gosselin
zijn publiek door de ingehouden uitingen die hij hen
voorschotelt: de acteur staat meestal met zijn gezicht naar
het publiek, zodat er een heel directe woordenstroom
ontstaat tussen diegene die spreekt en zij die luisteren.
Gosselin benadrukt dat dit een manier is ‘om het reële
binnen de fictie aan te wenden, zodat het belang van
(B)

46

Etcetera 155

het theater als plek niet te ontkennen valt’.2 Hoewel die
permanente breuk met de conventie van de vierde wand
misschien niet bijzonder vernieuwend is, vormt ze wel een
efficiënt middel om (opnieuw) de aandacht te trekken.
Bovendien neemt de acteur vaak de stem van de romanverteller op zich, met inbegrip van de beschrijvingen.
Hoewel de uitgepuurde scenografie, die soms doet
denken aan de films van David Lynch, vooral in 2666,
de plaats van de literatuur niet lijkt te willen innemen,
is het wel door de overvloedige aanwezigheid van tekst
dat Gosselins scenische schriftuur zich zo sterk weet
te onderscheiden. De verdubbeling van de tekst in
projectie en spraak verscherpt de concentratie van de
toeschouwer, die (vooral door de vermoeidheid) onvermijdelijk in de verleiding komt om de woordenstroom te
willen ontwijken, maar die toch, haast ondanks zichzelf,
in de ban blijft van het discours en de scenografie. Hij
ondergaat een soort stimulerende hyperlectuur die al
zijn zintuigen overstelpt.
Als de plek bij uitstek voor live representaties staat het
theater a priori mijlenver af van de ervaring van een
boekenwurm die in z’n eentje tussen de romanregels
navigeert, gegidst door een auteur met zijn eigen referentiekader en verbeelding. Nochtans doet Gosselin zijn
uiterste best om de twee werelden te laten versmelten:
‘Niets raakt me meer dan een object dat iets zegt of
iets extra vertelt, dan dat je met tekst en theater twee
aangrenzende oeuvres hebt die elkaar ontmoeten. Het
publiek voor de andere connecties zorgt tussen de twee
objecten’, zegt de regisseur.3
Dit is vooral het geval in Le père, met Laurent Sauvage,
dat hij het afgelopen jaar hernam in MC93 in Bobigny.
Daarin cultiveert Julien Gosselin de verwachtingen
en de frustraties van de toeschouwers en voert hij

“ Hij weigert om de verbeelding
van het publiek te belemmeren
door al te sterke beelden op hen
af te vuren. Liever werkt hij met
tekstprojecties. ”

die op als een persoon. Nadat het publiek geruime tijd
wordt ondergedompeld in een complete duisternis
en vervolgens gefascineerd raakt door een wit licht,
hoort het de stem van de acteur, lang voordat het
hem effectief te zien krijgt. Uiteindelijk verschijnt hij,
bijna tastbaar, rechtstaand op een strook gazon. In
datzelfde stuk spelen kinderstemmen een rol, maar
ze zijn er uitsluitend om te lezen, op sleeptouw genomen
door de tekst van het verhaal, geprojecteerd op de
scène, soms herhaald en uitvergroot. Dit proces van
intensivering, dat nog versterkt wordt door luide elektronische muziek, werpt de toeschouwer tegelijk op een
heel organische manier – onder meer door zijn hartritme
na te bootsen – op zijn eigen eenzaamheid terug. Via een
merkwaardig feedbackeffect zorgt dit dat de toeschouwer
nog sterker als een individu naar voren komt binnen de
representatie, en dat hij op een bepaalde manier de intimiteit en eenzaamheid van de leeservaring terugvindt.
Het idee van theater als gemeenschap wordt daarbij
overigens zonder aarzelen overboord gekieperd.
Gosselin weigert te tekenen voor didactisch en militant
theater, of voor opvoeringen – hoe gevoelig de zijne ook
zijn – waarin emoties de bovenhand krijgen en betekenis
en esthetiek naar de achtergrond verdwijnen. Het is
nochtans heel moeilijk om je niet te laten meeslepen
of emotioneel te laten raken door de mechanismen

(C)
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die hij aanwendt. De regisseur beseft dat maar al te
goed: ‘Ik kan het niet verdragen dat een publiek in zijn
hoekje blijft zitten. Ik heb een toeschouwer nodig die
een universum binnenstapt, die in het water springt, die
in het water springt, in de wereld die ik hem tijdens de
voorstelling toon en die pas helemaal op het einde zijn
hoofd weer boven water steekt. (…) Ik heb geen zin in
toeristen die een beetje komen gapen naar wat er op het
podium gebeurt; ik wil mensen die zich onderdompelen
in de wereld die voor hun ogen ontstaat.’ 4

puur cinema te maken. Integendeel: hij is geïnteresseerd
in en wordt geraakt door de spanning van het heden,
opgewekt door de schoonheid van een set-up en de
kwetsbaarheid van een technologie die nooit volledig
verborgen is. Het heeft veel weg van een supplement dat
de aanwezige ritmische spanning nog versterkt, of een
kanaal dat de onderliggende boodschap van alle voorstellingen nog meer verspreidt, of beter: versterkt.
Onvermurwbare tristesse

Organisch theater
Julien Gosselin focust voornamelijk op twee zaken: enerzijds de literaire flow van een tekst en anderzijds een
theater dat hij heel fysiek wil houden: ‘Dat is het enige
dat me bezighoudt zodra iemand het podium beklimt.
Ik probeer een heel organische band met het theater
op te bouwen, zodat het aanvoelt als een continue,
fysieke flow. De rest interesseert me niet. Het is best
tegenstrijdig, want het gaat eigenlijk om een relatie die
uiteenvalt in twee flows: een puur literaire flow, vaak
met tekstprojecties, een flow die bijna literatuur op zich
is, maar dan naakter en puurder, en daarnaast het organische in zijn totaliteit.’
Gosselins theater is dus resoluut organisch, en zet de
kruising van literatuur en theater in om toeschouwers
intens tot leven te wekken. Die houding doet denken
aan Artaud, die in zijn Le théâtre de la cruauté ijvert voor
een spektakel ‘dat er niet voor terugdeinst om zo ver te
gaan als nodig is in de verkenning van onze onrustige
gevoeligheid met woorden, ritmes, klanken, resonanties en vertakkingen’ om zo uiteindelijk ‘de reikwijdte
en de massa te bereiken van een spektakel dat zich tot
het volledige organisme richt’.5 Gosselin is met andere
woorden op zoek naar een organische totaliteit. Om die
te vatten schakelt hij technologische middelen in – en
niet de minste. Als bewonderaar van Terrence Malick en
Bruno Dumont neemt hij bijvoorbeeld regelmatig zijn
toevlucht tot het medium film – maar niet om acteurs
in de spotlights te zetten, de theatrale mogelijkheden
uit te breiden of de poëtische verbeelding van de
toeschouwer te stimuleren, zoals het geval is bij regisseurs als Warlikowski (in onder meer Les Français) of
Guy Cassiers. Toen die laatste bijvoorbeeld de regie
van Onder de vulkaan (naar de roman van Malcolm
Lowry) op zich nam, riep de camera een nieuwe taal in
het leven via beelden van Mexico en zijn cantinas, die
de toeschouwer de indruk gaven het personage van de
consul te vergezellen op zijn alcoholische escapades
en daar compleet in ondergedompeld te worden.
Wanneer Gosselin zich aan cinema waagt, gebeurt er
iets heel anders. Hij filmt live op de scène, met name in
Joueurs / Mao II / Les Noms, dat daardoor van start gaat
als een film van meer dan een uur. Zo’n radicale keuze
is soms irritant en sowieso frustrerend: de toeschouwer
ziet de beelden die live gedraaid worden en voelt de
acteurs bewegen en spelen achter een gigantische
muur die de scène aan het zicht onttrekt. En hoewel hij
filmische codes gebruikt om gevoelens van frustratie of
ongemak op te roepen, is het Gosselin nooit te doen om
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De laatste grootste gemene deler in alle voorstellingen
van Julien Gosselin is zonder twijfel de tristesse.
Een tristesse met een snuif ironie, vaak in evenwicht
gehouden door een vleugje humor of een verandering
in toon in de scenografie, die zowel kan schuilen in
stemmen als in geluiden. Gosselin wordt als maker
gevoed door de kindertijd en de jeugd die hij doorbracht
op de stranden en in de dorpen van Noord-Frankrijk,
toen hij de auteurs van de eenzaamheid ontdekte en
in zijn hart sloot. Dat zijn dan vooral de twee notoir
teleurgestelden in de Franse maatschappij: Michel
Houellebecq en Virginie Despentes. De tristesse laten
resoneren, ‘dat gevoel dat alles bedekt’, is cruciaal voor
de regisseur, die ook zijn bewondering voor de zanger
Dominique A niet onder stoelen of banken steekt.
2666, de wispelturige postmoderne roman die doordrenkt is van tristesse en die meer en meer afglijdt naar
allesoverheersend geweld, is voor hem het archetype
van de ‘roman-fleuve’. Het is een literair werk dat een
complete, gesloten wereld wil scheppen, zoals Les parti
cules élémentaires, en dat bulkt van de literaire, filosofische en cinematografische verwijzingen. Maar het onderzoek naar het doen en laten van een mysterieuze Duitse
schrijver en naar de verkrachtingen en seriemoorden
in een Mexicaanse stad, leidt tot niets. Het gunt de
personages noch de lezers een bevredigende uitkomst,
en mondt uit in een gigantische teleurstelling die doet
denken aan de sublieme en banale constructies die de
romans van Dashiell Hammett zo typeren. Aan de postmoderne romans, die de wereld proberen te omarmen
om de melancholie ervan beter te kunnen vatten,
ontleent Julien Gosselin een visie die tegelijk impressionistisch en uitvergroot is. De opvattingen die Don DeLillo
of Houellebecq etaleren zijn niet in steen gebeiteld, maar
zaaien verwarring rond de punten die centraal staan in
hun romans en introduceren personages die zich een
ongeluk discussiëren en amper lijken te bestaan … om
uiteindelijk volledig in rook op te gaan.
Julien Gosselin probeert met zijn stukken evenmin de
breekbaarheid van de condition humaine te genezen
door haar vereenvoudigd voor te stellen. Hij speelt liever
met een wankel evenwicht om te verhinderen dat hij een
afspiegeling van de werkelijkheid op de scène zou zetten
die eerder in Madame Tussauds thuishoort. Dit is ongetwijfeld een van de redenen waarom de regisseur zichzelf
geen ambachtsman vindt. Net als de teksten die hij op het
toneel brengt, werkt Gosselin met gradaties, soms op een
caleidoscopische manier, en deinst hij er niet voor terug
om een scène met behulp van schermen te verdubbelen
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of verdriedubbelen, zodat de toeschouwer verschillende
facetten van een personage of een situatie te zien krijgt,
zonder er eentje van naar voren te schuiven als de juiste.
Zijn stukken zijn een reflectie van de tegenstrijdigheden
in de werkelijkheid, van een chaotische toestand die
hij probeert te herstellen door te werk te gaan als een
impressionistisch schilder.6
Wat hij wil vertellen, vertaalt zich dus in een dramaturgie
die is aangepast aan de problemen die hij aankaart
en aan een heel ontologische en onderhuidse manier
van waarnemen. Dit alles is bovendien gelinkt aan een
beeld – weliswaar een heel intiem – van schoonheid en
melancholie: ‘Mijn relatie tot schoonheid is gebaseerd op
een relatie tot de melancholie. Ik kwam tot het besef dat
schoonheid schuilt in de zee, de hemel, de landschappen
van het noorden van Frankrijk en van Vlaanderen: niet
in de typische dingen met hun schitteringen, maar in
grijswaarden. De schoonheid ervan vloeit voort uit een
oceanisch gevoel van melancholie. Het theater dat ik
maak, is gevormd door dit besef. Ik probeer een wereld
in het leven te roepen die dicht bij mij staat, en ik
probeer er andere mensen in uit te nodigen […].’ 7
Hoeveel tristesse er soms ook in zijn theater schuilt, het
blijft bruisend: Julien Gosselin wil alle zintuigen van
zijn publiek aanporren, ze onophoudelijk bombarderen
met indrukken, waardoor het resultaat heel ‘organisch’
aanvoelt. Hoewel hij zich inschrijft in een contemporaine
stroming, beïnvloed door Vlaamse regisseurs, door
muziek, en zeker ook door de context waarin hij evolueert,
heeft Gosselin een heel eigen scenische schriftuur ontwikkeld die in al zijn stukken makkelijk te herkennen valt, en
waarin een grote rol is weggelegd voor de tristesse, die

EEN LOFZANG OP DE TRISTESSE

hem na aan het hart ligt. Hij slaagt erin van zijn theater
een lofzang op de tristesse te maken, ‘misschien wel de
enige belofte die het leven altijd houdt’.9

(A), Joueurs Mao II © Simon Gosselin
(B) & (D)
(C)
Don DeLillo © Simon Gosselin
1
2
3
4
5

6

7

8

Mendelson, citaat uit het lied ‘Barbara’.
Julien Gosselin, (niet-gepubliceerde)
conversatie
Idem.
Idem.
Artaud, Antonin (1964). ‘Le Théâtre
et son double’. In Œuvres complètes
(p. 103). Parijs: Gallimard.
Met name Pissaro schreef over de
impressionistische techniek dat het
zaak was om ‘niet volgens regels
en principes te werken, maar te
schilderen wat men ziet en wat men
voelt’ (in Florence E. Coman (1996).
La peinture impressionniste et postimpressionniste (p. 9). National Gallery
Washington, Abbeville-N.Y.)
Julien Gosselin, (niet-gepubliceerde)
conversatie met Marjorie Bertin,
oktober 2018.
Thiéphaine, Hubert-Félix (2001). ‘Eloge
de la tristesse’. In Défloration 13.

Marjorie Bertin is doctor in de theaterwetenschappen.
Ze is docente en onderzoekster aan de Universiteit Paris
3 Sorbonne-Nouvelle en werkt tevens als journaliste.
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Hedendaagse
theatermakers in
een post-Japan Japan

december 2018

Weg met de Amerikaanse werelddominantie, schreeuwt een nieuwe
generatie Japanse theatermakers

(A)

Tijdens het Parijse Festival d'Automne
trad in het kader van het focusprogramma Japonismes een schare
jonge Japanse theatermakers aan die
zich eindelijk hebben losgerukt van
de naoorlogse romance met de VS.
Terwijl de Amerikaanse onverschillig
heid voor zijn vroegere minnares al
langer evident was, had Japan het de
50

afgelopen decennia moelijk
om de liefdesbreuk te verwerken.
Tot Fukushima een groep creatieve
geesten wakker schudde. Welkom
op de scène van post-Japans Japan.
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Door
Kyôko Iwaki
Vertaald door Liesbeth Xhonneux

In het experimentele stuk Dark Master van Kurô Tanino
(gecreëerd in 2006 en hernomen in 2016) croont de
Amerikaanse countryzangeres Skeeter Davis herhaaldelijk een melodie op de nogal betuttelende toon van een
wiegeliedje. De ‘held’ van het stuk, een backpacker van
middelbare leeftijd die tot voor kort geen vast werk, geen
vaste woonplek en geen vaste relaties had – een typische
Japanner uit de periode na de economische crisis van de
jaren 1990 – spreidt de culinaire kunsten tentoon die hij
inderhaast aanleerde, en schept op over het feit dat hij in
een recordtempo een bekende lokale chef-kok geworden
is. Ondertussen blijft de stem van Davis op de achtergrond
weerklinken – en in de headsets waarmee het publiek uitgerust is. Als om de draak te steken met het zielige succesje
waarmee het hoofdpersonage uitpakt op de scène, komt
de Amerikaanse zangeres keer op keer tussen met de
beroemde woorden ‘Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore? Don’t they know it’s the
end of the world, ‘cause you don’t love me anymore?’
(‘Waarom schijnt de zon nog steeds? Waarom haast de zee
zich naar de kust? Weten ze dan niet dat dit het einde van
de wereld is, omdat jij niet meer van me houdt?’).
Die contrapuntische dramaturgie – gecreëerd door
de tegenstelling tussen een personage dat staat te
snoeven over zijn succes en een onheilspellende liedjestekst, of tussen de kinderachtige verwezenlijking
van een Japanner en de Amerikaanse stem die die
volledig overschaduwt – laat geen twijfel bestaan over
de politieke betrokkenheid van de kunstenaar. Zoals
algemeen bekend ging het Japan van de Heisei-periode
(die begon na de dood van keizer Hirohito) vanaf de
jaren 1990 gebukt onder een lange recessie. Op een
gegeven moment bereikten ‘het aantal faillissementen
en de werkloosheidsgraad de absolute piek van de
periode na 1940, wat het zo bewierookte systeem van de
levenslange werkzekerheid onderuithaalde, en tegelijk
de bodem van onder de naoorlogse Japanse maatschappelijke ruimte sloeg’ 1. Tijdens die economische
ineenstorting benaderden de Amerikanen stelselmatig
andere Aziatische landen waarvan de financiële situatie
rooskleuriger leek, wat de Amerikaans-Japanse relatie
aan het wankelen bracht. Desondanks klampte de meerderheid van de Japanse bevolking zich vast aan de al
achterhaalde fantasie dat zij in heel Azië nog steeds
de uitverkoren Amerikaanse partner waren.
De tragedie van het hedendaagse Japan schuilt in het
feit dat veel van zijn bewoners, tenminste tot aan de
nucleaire catastrofe in Fukushima in maart 2011, zich
bleven uitsloven om hun Amerikaanse minnaar – die
nochtans duidelijk het hazenpad had gekozen – te
behagen, door hun kleinste verwezenlijkingen voor
zijn voeten te werpen. Zo pocht de protagonist in
Tanino’s stuk bijvoorbeeld over hoe goed hij omurice
kan klaarmaken. Dat gerecht fetisjiseert op zich al de
Amerikaans-Japanse relatie: het bestaat uit een Japanse
rijstbal die in een omelet wordt gewikkeld. Tijdens een
bepaalde scène in het stuk beweert de eigenaar van
het restaurant zelfs dat yôshoku (dat letterlijk ‘westers
gerecht’ betekent) ‘een typisch Japanse bereiding is’.
Het yôshoku-gerecht en de Amerikaanse folkmuziek, net
als een heleboel andere nostalgische kruimels die Tanino

“ Ze zijn zich er terdege van
bewust dat ze sinds de voorbije
vijfentwintig jaar – en vooral sinds
Fukushima – getuige zijn van
het einde van de wereld dat
maar blijft aanslepen. ”

doorheen het stuk strooit, bekritiseren dus de manier
waarop Japan maar blééf smachten naar zijn ex-geliefde,
terwijl de interesses van die laatste allang elders lagen.
Einde van het droomdecennium
De thematische insteek die het duidelijkst terugkomt
bij het leeuwendeel van de jongere generatie Japanse
regisseurs op het festival Japonismes 2018 (een politiek
geladen titel die zich niet bewust is van zijn eigen oriëntalistische connotaties) is dat ze het verhaal vertellen van
een ‘post-Japans Japan’: een wereld in verval, waarbij
Japan enerzijds niet langer een economische grootmacht
is en anderzijds het geloof verliest dat ‘de wereld’ enkel
en alleen uit de Verenigde Staten bestaat.2 Met andere
woorden, en terugkomend op de liedjestekst van
Davis: deze kunstenaars delen het verhelderende epistemologische kader van een Japan dat enkel overeind
blijft door zich wanhopig vast te klampen aan zijn
vergane glorie. Metaforisch gesproken zijn ze zich er
allemaal terdege van bewust dat ze de voorbije vijfen
twintig jaar – en vooral sinds Fukushima – getuige zijn
van het einde van de wereld, dat maar blijft aanslepen.
Simpeler gezegd: ze hebben het allemaal gehad met de
Amerikaanse werelddominantie.
Dat verklaart deels waarom in heel wat van hun stukken
een nostalgische dimensie te bespeuren valt en waarom
er veelvuldig vertrouwde maar voorgoed vergane
verhalen uit het verleden in voorkomen. Door die sporen
uit het verleden te etaleren, tonen de auteurs hoezeer
(en hoe irrationeel) Japan zich decennialang heeft vastgeklampt aan het naoorlogse discours. De aanwezigheid
van nostalgische elementen bewijst dat voor Kurô
Tanino (°1976), Toshiki Okada (°1973), Shû Matsui (°1972),
Hideto Iwai (°1974), Kunio Sugihara (°1982) en Takahiro
Fujita (°1985) – allemaal mannelijke toneelschrijvers en
-regisseurs, met uitzondering van Sugihara, die enkel
regisseert – de glorieuze periode waarin de Amerikaanse
socioloog Ezra F. Vogel Japan as Number One (1979)
uitriep, onherroepelijk tot het verleden behoort.3
Alsof ze die grootse bewering van Vogel wilden nuanceren
en een hernieuwd cultureel perspectief op het postJapanse Japan wilden voorstellen, gingen er ook in de popindustrie proteststemmen op. Zo veroverde een populaire
groep in 2003 de hitlijsten met een liedje dat het gevoel
van collectieve teleurstelling suste: ‘No need to struggle
to be number one. Just be yourself, be the only one’
(‘Stop met knokken om toch maar nummer één te blijven.

HEDENDAAGSE THEATERMAKERS IN EEN POST-JAPAN JAPAN

51

(B)

Wees gewoon jezelf, wees uniek’). Aan het einde van
de jaren 1990, toen het merendeel van de hierboven
vermelde kunstenaars zich voor het eerst op de arbeidsmarkt begaf, was de extravaganza van ‘het droomdecennium’, waarin ‘de vastgoedwaarde van de hele VS tot aan
de enkels kwam van die van Tokyo alleen’, allang voorbij.4
Alsof dat nog niet genoeg was, volgde er nog een collectieve koude douche toen twee pilaren van het naoorlogse
Japan onverbiddelijk afbrokkelden, namelijk: ‘de idee dat
Japan synoniem was met expansief ondernemerschap’
en ‘de parasitaire relatie met de Amerikaanse geopolitiek
waarin het land zich onderdompelde’ 5.
Volgens Akihiko Senda, criticus en kenner van het
angura (het Japanse undergroundtheater), heeft
‘de onontkoombare logica van het kapitalisme ons
[Japanners] verenigd’ tot in de jaren 1980 6 . De dominantie van het kapitaal bereikte in 1986 haar hoogtepunt
in de Japanse theaterindustrie. In dat jaar presenteerden
Hideki Noda en zijn gezelschap Yume no yûminsha
(Dream Idlers, 1976-1992) hun Stonehenge Trilogy in
het Yoyogi National Gymnasium (een van de grootste
arena’s van de Olympische Spelen in Tokyo in 1964) aan
een publiek dat elke avond meer dan 26.000 koppen
(!) telde. Wat ooit shôgekijô werd genoemd (letterlijk
‘klein theater’) had duidelijk niets ‘kleins’ meer in
termen van budget, publiek of productieschaal. Anders
gezegd: wat achteraf gezien een stuiptrekking van
cultureel vermogen leek, is te wijten aan het feit dat
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“ Volgens Toshiki Okada was de
kernramp een keerpunt, dat kunstenaars dwong om hun benadering
van de werkelijkheid te herdenken
en te herwerken. ”

op dat moment veel mensen zich volledig achter de
Amerikaanse kapitalistische logica schaarden: het moest
steeds grootser, steeds beter.
Nochtans begonnen veel Japanners, al zwaar op de
proef gesteld door een recessie die twee decennia
aanhield, in de nasleep van de nucleaire catastrofe in
Fukushima – waarbij drie kernreactoren ontworpen door
het Amerikaanse General Electric het systematisch lieten
afweten – het Amerikanisme te bekritiseren dat hen ingelepeld werd door hun VS-gezinde regering. Een verrassende omkering van het politieke schema van de vorige
generatie. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog
uitten grote groepen universiteitsstudenten, zoals
de SEALDS (Student Emergency Action for Liberal
Democracy) luid en duidelijk hun ongenoegen over het
politieke en economische beleid dat hun land tot dan toe
voerde – een beleid dat de Amerikaanse materialistische
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cultuur en de vrije markt adoreerde. Een samenleving
die veroudert te midden van een dalende werkgelegen
heid, lagere inkomens en een verminderde sociale
zekerheid, kan geld niet langer als een almachtige
god aanbidden. Inderdaad, het feit dat het succes van
‘rijkdom, gezondheid, productiviteit, kennis, autoriteit
en [zelfs] verbeelding’ 7 louter wordt afgemeten volgens
de logica van het kapitaal, was voor deze studenten
het beste bewijs dat het gebrekkige systeem er niet in
slaagde om hun levens of, om preciezer te zijn, ikizurasa
(de moeilijkheden van het leven) 8 te verbeteren.
Holle begrippen
Toshiki Okada, die gebukt ging onder de ellende van de
lange recessie en de schok van de ramp in Fukushima,
uitte zijn diepe wantrouwen tegenover het dominante
discours en de disciplinaire maatregelen van de vorige
generaties kapitalisten. Toen hij bijvoorbeeld, een tijdje
na de nucleaire ramp, De kersentuin van Tsjechov
bewerkte, overviel hem het gevoel dat ‘het verschil
tussen Ranevskaya en Lopachin was weggeveegd,
omdat die laatste opgezadeld raakt met een bezoedeld
bezit’ 9. Op dit punt schoot de neoliberale logica van het
kapitaal jammerlijk tekort, aangezien het – zowel vanuit
emotioneel als vanuit economisch oogpunt – niet langer
duidelijk is wie van de twee nu de meest tragische figuur
is: de vrouw die haar geliefde eigendom verliest of de
man die een lap vervuilde grond in zijn bezit krijgt. We
zouden uit Okada’s opmerking kunnen afleiden dat de
kernramp een keerpunt was, dat kunstenaars dwong om
hun benadering van de werkelijkheid te herdenken en
te herwerken. Anders gezegd, bekeken door de desolate
post-Fukushima-bril zien begrippen als ‘progressie’,
‘vooruitgang’ en ‘eigendom’ er verdacht hol uit.
In After Fukushima: The Equivalence of Catastrophe
stelt Jean-Luc Nancy dat Fukushima een dubbele
gevoelsbreuk heeft veroorzaakt: enerzijds een breuk
in ons ‘oriëntatie- en richtingsgevoel’ en anderzijds in
ons ‘gevoel van wat van belang is of wat waarde heeft’.
Aangezien het zichtbaar maken van de onzichtbare
psyche van een samenleving wellicht de belangrijkste
taak van de podiumkunsten is, kregen de kunstenaars
plots een immense last op hun schouders geworpen.
Zonder duidelijke leidraad en met alleen achterhaalde
waarden ter beschikking, stonden ze voor de opdracht
een beeld van een post-Japans Japan te presenteren
– en dus een alternatieve realiteit te vinden ter vervanging van het voordien overal aanwezige discours dat
de socioloog Shinji Miyadai omschreef als een verhaal
van Owarinaki Nichijô (het eindeloze alledaagse) 10 .
Het vredige en routineuze dagelijkse was verleden tijd:
de kunstenaars moesten, in ethische en epistemologische zin, een kunstwerk creëren dat steek zou houden
in het post-Fukushima-tijdperk. Zoals een vooruitziende
Bertolt Brecht ooit zei: ‘Het ergste dat je kunt doen [als
theatermaker] is je vastklampen aan iets dat geen nut
meer heeft, gewoon omdat het mooi was.’ 11
Minstens binnen het kader van het theater zijn we getuige
van de teloorgang van het dominante discours – getiteld

“ Uit angst voor gezichtsverlies
en uit schaamte tegenover hun
omgeving werden meer en meer
jongeren hikikomori: sociale kluize
naars die zich gedurende een
halfjaar of zelfs langer in hun kamer
opsloten. ”

‘het lange naoorlogse’ – waaraan Japan zo vasthield.
Dat discours werd oorspronkelijk gelanceerd en in
stand gehouden door de Amerikaanse bezetter in 1945.
Generaal Douglas MacArthur deed zijn uiterste best om
de keizer te vrijwaren van oorlogsverantwoordelijkheden.
Hij wilde van hem een ‘nobele verliezer’ maken in plaats
van een oorlogsmisdadiger die vreselijke dingen op zijn
conto had, iemand ‘voor wie [de Japanners] sympathie
zouden kunnen voelen’ 12. Maar net omdat de verspreiding van dit verhaal zoveel succes had, is het Japan tot
op vandaag niet gelukt om zijn naoorlogse geopolitieke
identiteit te herdenken – wel integendeel. Japan transformeerde de fysiek-militaire [Amerikaanse] bezetting vrijwillig tot een ‘mentale bezetting en vervolgens een cultureel onderbewustzijn’ omdat het, zolang het zich achter
het naoorlogse verhaal kon verschuilen, zijn identiteit in
zekere zin op één lijn kon plaatsen met de keizer. Door de
identiteit van een nobele verliezer aan te nemen, konden
mensen hun ogen sluiten voor de oorlogsgruwel in Azië
die ze op hun geweten hadden.13
Zoals Aziëkenner Sun Ge het zo raak formuleert, slaagt
Japan er niet in om zijn eigen subjectiviteit voldoende
vorm te geven ‘tijdens het ontdekken van Azië, omdat
het er niet in slaagt de vraag aan te grijpen als een kans
om tot een eigen identiteit te komen’. Van alle kunstenaars die we hierboven aanhaalden, is Okada de enige
die zijn tanden in de complexe materie rond Azië heeft
gezet (God Bless Baseball, 2015), wat Ge’s bewering
inderdaad lijkt te onderstrepen.
Lachen als remedie
Hoewel de prognose voor de economische toekomst
van Japan onzeker blijft, maakt het einde van de naoorlogse periode, dat eindeloos leek te worden uitgesteld,
nu dan toch een verandering door. Uitgedrukt in een
beeld, probeert een meisje met de naam Japan vaarwel
te zeggen aan haar ouderlijke huis, dat in de kleuren
van de Amerikaanse vlag geschilderd is. Maar zoals bij
de meeste adolescenten die hun onafhankelijkheid van
hun ouders claimen, blijft die beslissing niet zonder
gevolgen. Een adolescent heeft vaak het gevoel dat zijn
of haar individuele identiteit niet gesteund wordt door
sociale en nationale bepalingen. Omdat overheden en
de daarmee verbonden systemen de neiging hebben
om vast te houden aan de status quo, worden de nieuwe
verhalen van jonge individuen zelden gehoord, om
niet te zeggen compleet onderdrukt.
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Die identiteitscrisis, die vaak tot uiting komt in allerlei
representaties van een gebrek aan zelfvertrouwen,
vinden we ook terug in Okada’s Five Days in March
(2004, hernomen in 2017). In die productie wordt een
korte scène ingelast waarin twee mannelijke personages in de stad Shibuya deelnemen aan een betoging tegen de oorlog in Irak, zonder al te veel passie,
discipline of toewijding. Uit hun ongemotiveerde
handelingen – van extreem apolitieke conversaties tot
vermoeide gebaren – spreekt eerder een wil om sociaal
te overleven dan om een politiek doel te bereiken. Met
andere woorden: ze doen wellicht alleen maar mee met
het protest om te kunnen samentroepen met anderen.
Door deel te nemen aan een collectieve ervaring die je
zou kunnen prijzen om zijn politiek en ethisch belang,
proberen de onzekere mannen zich een groepsidentiteit
aan te meten, en zich in het gevoel te wentelen van op
nationaal vlak ergens bij te horen.
De gevolgen zijn drastischer wanneer een jonge man
of vrouw in post-Japans Japan geen aansluiting vindt
bij een gemeenschap en uiteindelijk de samenleving
de rug toekeert om zich compleet af te zonderen. Nadat
het vorige sociaal-economische paradigma het begaf,
rafelden chien (gemeenschapsbanden), ketsuen (familiebanden) en vooral shaen (banden met een bedrijf) uit.
Veel jonge mensen, vooral mannen, hadden het gevoel
dat ze sociale mislukkelingen waren die niet konden
voldoen aan de verwachtingen van hun ouders. Uit angst
voor gezichtsverlies en uit schaamte tegenover hun
omgeving werden meer en meer jongeren hikikomori:
sociale kluizenaars die zich gedurende een halfjaar of zelfs
langer in hun kamer opsloten. Toneelschrijver en -regisseur Hideto Iwai was van zijn vijftiende tot zijn twintigste
een van die hikikomori. Voor Iwai bleek die vlucht in de

afzondering echter een creatief vruchtbare periode: de
ideeën voor zijn eerste werk ontkiemden er. In een recent
interview bevestigde Iwai dat zijn eerste toneelstuk, Hikky
Cancun Tornado (2003), voor hem ‘compleet therapeutisch
was, zoals in de zandbak spelen’.14 Die opmerking houdt
steek als je de protagonist van het stuk goed observeert.
De autistische man wordt op een komische manier geobjectiveerd – in de stijl van Bergson – en bekeken door de
lens van de lach (die alles beter maakt). Voor Iwai werd
lachen een remedie om zijn isolement te doorbreken.
In 2013, kort na de oprichting van zijn gezelschap
Hi-bye, verloren de stukken van Iwai hun therapeutisch
doel. En toch, wat het meeste nazindert uit zijn inmiddels vijftienjarige oeuvre, of wat het duidelijkst naar
voren komt wanneer je de werken allemaal bij elkaar
ziet, is dat ‘moderne’, uit het Westen geïmporteerde
concepten – onder meer diegene die te maken hebben
met families, naties en globalisering – nul vertrouwen
krijgen in zijn fantasierijke speelveld. Hij focust daarentegen op de politiek van gevoelens, verlangens en
emoties die ontstaan door de interactie en wisselwerking
met zijn onmiddellijke omgeving. Om precies te zijn, en
om Partha Chatterjee te citeren, geeft hij vooral vorm
aan een lokaal verhaal door het te verpakken als ‘een
gevoelsmatige structuur […] en als de ideologie van een
verankerde gemeenschap’.15
Hiertoe maakt Iwai voornamelijk gebruik van de zogeheten ‘dramaturgie van het reële’ – of het nu autobiografisch is, letterlijk, of gebaseerd op de werkelijkheid –
en sprokkelt hij emotionele verhalen uit zijn verleden,
bij zijn naaste familieleden en/of bij kennissen.16
Met andere woorden: gedreven door een diep
wantrouwen tegenover de logica van een door Amerika
(C)
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aangevoerd kapitalisme, dat mensen zoals de hikikomori
automatisch uitsluit, luistert Iwai vol overgave naar de
stemmen van de onderdrukten, de verschoppelingen en
de zwakkeren. Hij creëert een stuk dat vaak wordt geprezen
als ‘emotioneel besmettelijk’. In zijn eerste samenwerking
met Théâtre de Gennevilliers bewandelt Iwai hetzelfde pad
en verzamelt hij stemmen van Maghrebijnse immigranten,
Roma-zigeuners, oudere koppels, slachtoffers van huiselijk
geweld, en andere verschoppelingen die in de buitenwijken van Parijs wonen.
Onafhankelijk isolement
Het werk van Shû Matsui heeft ook een kluizenaarskantje
of, sterker gesteld, het bevat ook verschillende vormen
van escapisme, weg van het Amerikaanse materialisme.
Maar het werk van Matsui verschilt van dat van Iwai,
onder meer omdat die eerste een performatieve retoriek hanteert die nauw verweven is met wat vandaag
the nonhuman turn in het Westen wordt genoemd.
Gedwongen om de periode van een post-Japans Japan
van antwoord te dienen, ontwikkelen beide kunstenaars
hun werk door op hun onzekere tijdgeest te reageren en
hem te herbekijken. Maar in tegenstelling tot Iwai, die
een directe aanpak hanteert en zich tijdelijk afzondert
om aan alle sociale dreigingen te ontsnappen, plaatst
Matsui sociale verantwoordelijkheden tussen haakjes
door zijn personages letterlijk niet-menselijk te maken.
In die zin zou je hem kunnen beschouwen als een
aanhanger van het nieuw-materialistische gedachtegoed
dat, om een quote van Richard Grusin te gebruiken,
mensen van hun voetstuk stoot ‘om aandacht te geven
aan het niet-menselijke, zowel in de vorm van dieren,
affectiviteit, lichamen, organische en geofysische
systemen, als van materialiteit of technologie’.17
Matsui, die zijn gezelschap Sample in 2007 oprichtte (en
weer ontbond in 2017), wordt inderdaad beschouwd als
de vernieuwer van het Japanse post-humane theater.
Doorheen zijn oeuvre stelt hij niet alleen de cartesiaanse
kloof tussen subject en object in vraag, maar morrelt
hij ook aan de grenzen tussen het menselijke en het
niet-menselijke, zoals dieren (Shift, 2017), insecten
(Forgetting the Future, geschreven voor Bungaku-za,
2017) en cyborgs (Farm, 2015). Dit gezegd zijnde, is de
niet-menselijke component in vergelijking met deze
latere werken niet zo uitgesproken aanwezig in The
Proud Son (Jiman no musuko, 2010), de productie die hij
bracht op Japonismes 2018. Op het eerste gezicht zou je
dat laatste stuk zelfs kunnen interpreteren als het waanzinnige verhaal van een hikikomori à la Iwai, die volgens
zijn idiote grootse logica de onafhankelijkheid uitroept
van zijn eigen land, dat alleen zijn eigen kamer bestrijkt.
Opnieuw is echter het grote verschil tussen Iwai’s humanistische verhaal van de hikikomori en dat van Matsui dat
die laatste ‘agency van niet-menselijke krachten’ centraal
zet in zijn stuk, of ze nu voortkomt uit objecten, uit de
natuur of uit lichamen.18 Alleen al de manier waarop hij
omgaat met licht, geluid en decor in zijn stuk spreekt boekdelen over de keuze om in zijn werk komaf te maken met
de normatieve hiërarchie tussen mensen en dingen. Wat

“ Shû Matsui stelt niet alleen de
cartesiaanse kloof tussen subject en
object in vraag, maar morrelt ook
aan de grenzen tussen het menselijke en het niet-menselijke. ”

Jane Bennett ‘ding-kracht’ noemt, is alomtegenwoordig in
Matsui’s stukken. Zo lijkt het of de acteurs gestalte geven
aan bergen weggegooid Amerikaans afval, dat hen omgekeerd ook uitbeeldt. In Matsui’s werk wordt de filosofische
ontreddering als gevolg van de achterhaalde logica van
een nostalgisch Japan gecounterd door beschouwingen
over menselijke gewoontes die te veel gewicht toekennen
aan taal, logica en de macht die mensen over dingen
hebben. Bovendien trekken zijn bizarre hentai-stukken
(vol perversies en metamorfoses), zoals Matsui ze zelf
noemt, de sociale gewoontes en menselijke logica die
ooit de norm waren performatief in twijfel.
Sociale wetteloosheid
Voor Takahiro Fujita, die een tiental jaar jonger is dan de
theatermakers die we tot hiertoe bespraken, is het uitgesponnen naoorlogse narratief al veranderd in een geest uit
het verleden, die op de scène lijkt rond te waren in Jetons
les livres, sortons dans la rue (2015, gebaseerd op teksten
van Shūji Terayama).19 Een mix van nostalgische motieven
die Terayama in de jaren 1960 nog zo aanbad – een jongen
kijkt reikhalzend uit naar de komst van een held, een
meisje droomt van een welvarende toekomst, een man
verbeeldt mannelijkheid met boksbewegingen – worden
in Fujita’s brechtiaanse theater naast elkaar gezet als
spookachtige restanten van dromen uit een ver verleden.
Fujita vindt dat we niet langer vasthouden aan, of rondhangen in, een naoorlogse periode – we leven nu in vooroorlogse tijden. In een recent interview beargumenteerde
hij zijn mening als volgt: ‘In tegenstelling tot Toshiki
Okada’s Five Days in March (2004) en Oriza Hirata’s
Citizens of Seoul (1989) kan ik mijn realiteit niet compleet
loskoppelen van overzeese oorlogen. De Japanse bevolking leeft nu in een wereld waarin de oorlogsdreiging
veel harder voelbaar is. De jongere generatie voelt zich
nauwer verbonden met een potentiële oorlog. […] Ik
denk dus dat we in een vooroorlogs tijdperk leven.’ 20
Om zijn commentaar van politieke context te voorzien,
verwijst Fujita in het bijzonder naar twee omstreden
veiligheidsmaatregelen die in maart 2016 van kracht
werden en die intussen bekendstaan als de beruchte
‘oorlogsregistraties’. In het kader van de teruggeschroefde
Amerikaanse militaire bescherming en de toenemende
dreiging vanuit China en Noord-Korea kan Japan nu
zijn recht op collectieve zelfverdediging uitoefenen
zonder zijn pacifistische grondwet te schenden. Het lijkt
misschien vergezocht voor iemand die weinig hinder
ondervindt van de huidige politieke toestand, maar
voor Fujita is het niet abnormaal om te denken dat het
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dagelijkse alledaagse (nichijō) in de nabije toekomst
plots zou kunnen omvergeworpen worden om plaats
te maken voor een noodtoestand (hi-nichijō). Een van
Fujita’s meest succesvolle stukken, Cocoon (2013), laat
zelfs kordaat zien hoe op elk moment een oorlog zou
kunnen uitbreken die het leven van iedereen door elkaar
schudt. In dit stuk zet hij twee verschillende visies op
de werkelijkheid op het podium – oorlog en vrede – en
verweeft hij ze zo naadloos dat hij lijkt te suggereren
dat de grens die hen scheidt alleen in onze verbeelding
overeind blijft. Om deze logica te verbeelden en vorm
te geven, creëert Fujita in zijn stuk een contrast tussen
het vredige schoolleven van enkele tienermeisjes en het
leven in een ranzige, stinkende grot vol maden, ellende
en dood, waarin diezelfde meisjes moeten werken als
leerling-verpleegsters tijdens de Slag om Okinawa in de
Tweede Wereldoorlog.
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In het hedendaagse theater van post-Japans Japan zijn
de beelden en de gevolgen van een paradigmaverschuiving nooit ver weg. Samengevat kunnen we zeggen
dat deze theatermakers Japan bekijken door een epistemologische en ontologische bril, die verschilt van die
van hun voorgangers, of ze nu aan de slag gaan met de
verschuiving in de Amerikaans-Japanse naoorlogse liefdesaffaire, de drastische verandering in de economische
status van Japan, de daaropvolgende verwerping van
het Amerikaanse materialisme, of met de opkomst van
geesten, spookdieren en niet-mensen na Fukushima. Ze
vatten post middenin een sociale wetteloosheid om te
vermijden dat ze achterhaalde beelden uit het verleden
zouden heropbouwen. Wat het publiek op dit moment te
doen staat, is zijn bestaande ideeën bijstellen over een
land dat verbonden is met allerlei Don Quichot-achtige
verhalen, zoals mysticisme, technologie en queerness.
Door de precaire discoursen en de gefragmenteerde
visies die de theatermakers op de scène brengen te
waarderen, zou het publiek gewillig moeten binnenstappen in het rijk van de imaginatieve onzekerheid,
vanwaaruit de wereld voortdurend in wording is.
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Deze tekst werd origineel gepubliceerd in
Alternatives Théâtrales, in een themanummer
rond het Japonismes festival, gecoredigeerd
door Shintaro Fujii.
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