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Excelleren. Ergens met kop en schouders boven uitsteken. In de merk-
waardige titel van haar artikel, De excellente pralines van Zijne 
Excellentie de ambassadeur, verbindt Leïla Cukierman het 
begrip met het oppervlakkig-fijnzinnige oordeel van de culinaire 
kritiek, en met de macht van een (witte) maatschappelijke 
elite. ‘Excellentie’ speelt volgens haar een belangrijke rol in het 
bestuurlijke discours over kunst in Frankrijk. Sommige kunste-
naars worden als zo uitmuntend gezien dat zij als ‘culturele 
topambassadeurs’ van hun land kunnen optreden op het inter-
nationale toneel. Heel wat anderen vallen door hun vermeende 
gebrek aan excellentie uit de boot. 

Welke concrete opvattingen van artistieke kwaliteit schuilen er eigenlijk 
onder die term? Op het eerste gezicht lijkt hij wel zo hol dat je 
er de zee in kunt horen ruisen. Misschien kunnen we de vraag 
stellen aan Bart De Wever, die ‘de top’ en ‘excellentie’ in onder-
wijs, kunst en cultuur een prominente plek toedichtte in zijn nati-
onalistische ontwerpnota voor de Vlaamse regering. Bruegel en 
Rubens en andere befaamde doden daargelaten, over welk soort 
exclusieve, levende kunstpraktijken heeft hij het eigenlijk? En 
welke kunstenaar, welke cultuurinstelling in het reëel bestaande 
kunstenlandschap van vandaag zou zich willen inschrijven in 
zo’n fundamenteel xenofoob discours? Welke troepen tovert De 
Wever uit zijn hoed voor de komende cultuurstrijd?

Redactioneel  HET RUISEN  
  VAN DE ZEE
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Op de planken zelf zien we de omgekeerde beweging: een groeiend 
verlangen naar inclusiviteit. Zo leeft er het besef dat 
verschillende kunstenaars, kunstwerkers en publieken er 
sterk verschillende kwaliteitscriteria op na kunnen houden. 
Grassroots- en andere bottom-up-initiatieven kruipen dan 
weer waar ze door een top-downbeleid niet gaan kunnen. 
Lichamen die niet voldoen aan dominante schoonheids-
idealen, oudere lichamen, andersvalide lichamen, krijgen in 
toenemende mate een plek op onze podia. Binnen sommige 
poëtica’s maken vormen van klassieke, conventionele 
virtuositeit plaats voor de authenticiteit van de dilettant: 
in zijn voorstellingen maskeert Louis Vanhaverbeke zijn 
beperkingen als rapper bijvoorbeeld niet. Verderop in dit 
nummer bespreken Sébastien Hendrickx en Rudi Laermans 
Alexander Vantournhouts recente voorstelling Screws. 
Daarin gaan acrobaten op een fascinerende manier niet 
voluit: hun spectaculaire luchtbuitelingen vervangen ze  
door een ingehouden, meer aardse onderhandeling met  
de zwaartekracht. 

Deze verschillende inclusieve manoeuvres confronteren podium-
opleidingen met hun eigen curricula. Het academisme 
van weleer maakte een tijd terug plaats voor pedagogisch 
begeleide zoektochten naar de ‘unieke stem’ van elke 
kunststudent. Nu volgt stap voor stap een meerlagige 
verbredingsoperatie. Welke podiumkunde, welke vakkennis 
moet vandaag nog worden doorgegeven van leermeester 
op leerling?

Volgens Zinnema-directeur Jan Wallyn bieden de vervagende grenzen 
tussen ‘amateurspelers’ en opgeleide, ‘professionele 
performers’ dan weer nieuwe mogelijkheden voor podium-
kunstenaars die vanwege hun niet-dominante culturele 
referentiekaders moeilijk voet aan de grond krijgen in het 
reguliere gesubsidieerde veld. In het gesprek dat Charlotte 
De Somviele en Ciska Hoet met hem voerden, neemt hij 
geen blad voor de mond. Zijn scherpe inzichten tonen aan 
hoe beperkend zelfs een pleidooi voor inclusiviteit is. Eerder  
dan opgenomen te worden in het bestaande podium-
kunstenveld gaat het erom dat hele veld om te woelen.  
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Daar, in dat verbeelde kunstenlandschap, zijn de virtuosi-
teiten van de slam, de breakdance, de derwisj of de zouk 
geen versieringen meer binnen heersende kaders, maar 
kaders op zichzelf.

En wat met het publiek? Laten we het maar beter over publieken 
hebben. Er bestaan verschillende artistieke geletterdheden 
en die bepalen welke ‘kundes’ we kunnen lezen en waar-
deren. Hoeven deze publieken elkaar te ontmoeten? Hoe 
dan? De vraag naar wat ‘podiumkunde’ vandaag betekent, 
sluit aan bij de vraag die samenlevingen over de hele wereld 
proberen te beantwoorden: sluit ik me op in mezelf, of durf 
ik naar het inzicht te leven dat dat ik zich enkel ontwikkelt in 
relatie tot anderen?

Ciska Hoet, Sébastien Hendrickx, Kristof van Baarle, 
Natalie Gielen, Charlotte De Somviele (de kleine redactie)
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p. 6 EXCELLENTIE ALS WIT
 KWALITEITSCRITERIUM
Door Leïla Cukierman

Het begrip artistieke excellentie markeert 
een grens tussen de ‘volwassen’, ‘superi-
eure’ en ‘universele’ kunstvormen van de 
westerse tradities en de ‘onvolmaakte’, 
‘exotische’, ‘folkloristische’ of zelfs 
‘navelstaarderige’ pogingen van kunste-
naars die tot een culturele minderheid 
behoren. Welke angst schuilt er achter het 
schermen met excellentie? 

p. 20 ‘DE DEBATTEN ROND 
DEKOLONISERING EN DE 
AMATEURKUNSTEN ZIJN  
STERK VERWEVEN’

Door Charlotte De Somviele en  
 Ciska Hoet

Het Anderlechtse Zinnema evolueerde van 
Vlaams huis voor de amateurkunsten naar 
een levendige broedplaats voor jonge, 
meertalige kunstenaars die elders geen 
voet aan de grond krijgen. Een openhartig 
gesprek met directeur Jan Wallyn over 
artistieke vernieuwing van onderuit en 
de verdoken bias achter de tegenstelling 
professioneel versus amateur.

p. 30 BALANSARBEID IN ALEXANDER 
VANTOURNHOUTS SCREWS

Door Sébastien Hendrickx en  
 Rudi Laermans

De voorstelling Screws sluist elementen 
uit de wereld van het circus in die van de 
hedendaagse dans. Wat brengen deze 
crossdisciplinaire verschuivingen teweeg 
op het vlak van de verhouding tot virtuo-
siteit, de omgang met voorwerpen en de 
fysieke inleving van het publiek? 

p. 46 ‘IK WILDE GEEN 
CHOREOGRAFE WORDEN,  
WEL EEN BETERE DANSERES’

Door Angela Conquet en Jana Perkovic

De verzameling voorstellingen van een 
choreografe noemen we een ‘oeuvre’.  
Wat bouwen dansers op tijdens hun profes-
sionele loopbaan? Welke symbolische 
en economische waarde genereert hun 
kunde? Zijn zij als uitvoerende kunstenaars 
ook ‘auteurs’? Een gesprek met danseres 
en pedagoge Chrysa Parkinson. 

p. 58 EEN PLEIDOOI VOOR TONEEL-
SPELEN ALS DOEN ALSOF

Door Timeau De Keyser

De kunstmatigheid van klassieke theater-
vormen lijkt vandaag te moeten onder-
doen voor het ‘echte’ van performance, 
documentair theater en participatieve 
kunst. Acteren als een kundig doen alsof 
lijkt wel uit de tijd. Is de toneelspeler dan 
definitief verveld tot ‘performer’? Timeau 
De Keyser formuleert zeven gedachten 
vanuit zijn praktijk als regisseur bij het 
gezelschap tibaldus. 

p. 68 POSTHUMANISME IN HET 
WERK VAN SUSANNE KENNEDY

Door Shirin Sojitrawalla

In haar exuberante en kleurrijke totaal-
kunst speelt de mens niet langer de 
hoofdrol, en verschijnen acteurs als 
playbackende marionetten of cyborgs 
zonder gezicht. Eerder dan een dystopie 
belichamen ze voor Susanne Kennedy de 
hoop op een nieuwe wereld. Een portret 
van een internationaal gevierde grotezaal-
regisseur die haar carrière begon in Gent 
en Den Haag. 
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DE EXCELLENTE 
PRALINES VAN ZIJNE 
EXCELLENTIE DE 
AMBASSADEUR

OVER ARTISTIEKE EXCELLENTIE ALS EEN WIT 
KWALITEITSCRITERIUM

In Frankrijk geniet de term ‘excellence 
artistique’ een bijzondere positie als criterium 
in het culturele beleid van de overheid. Met alle 
nefaste gevolgen van dien, want onder het mom 
van artistieke excellentie worden breuklijnen 
in stand gehouden tussen de ‘volwassen’, 
‘superieure’ en ‘universele’ kunstvormen van 
Frankrijks witte ‘culturele ambassadeurs’ 
enerzijds, en aan de andere kant de 
‘onvolmaakte’, ‘exotische’, ‘folkloristische’ of zelfs 
‘navelstaarderige’ pogingen van artiesten die 
tot een culturele minderheid behoren (of in zo’n 
positie gedwongen worden). Leïla Cukierman 
analyseert welke angst er schuilt achter dat 
schermen met excellentie en breekt een lans 
voor artistieke noodzaak.1 

• Leïla Cukierman
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Switchend tussen het Jiddisch, het Creools en het Frans reisde ik als kind door 
heel wat verschillende landschappen. Ik vormde mezelf vanuit de gedachte dat 
deze mengeling me uniek maakte. Ze deed me rebelleren tegen simpele identi-
taire etiketten, raciaal, etnisch of cultureel. 

Onaangepast als ik was aan de logica van de republikeinse eenheid die het 
Franse schoolsysteem ons oplegde, leerde ik al heel vroeg de maatschappelijke 
marge te bewonen. Van jongs af aan confronteerde de herinnering aan de depor-
tatie van Joden en Afrikanen me met een innerlijke ballingschap, terwijl de andere 
kinderen doof leken voor deze verduisterde geschiedenissen. Ik ging op zoek naar 
de sporen van degenen die ik als mijn lotgenoten beschouwde, naar de sporen van 
hun talen, vertellingen, uitspraken, hun smaken, hun magie, hun hoop en strijd. Ik 
leerde de legendes kennen van de belangrijkste politieke militanten op het anti-
koloniale strijdperk. Al snel kwam de confrontatie tussen de progressiviteit van 
mijn leeftijdsgenoten en de ‘intuïtie van het elders’ – l’intuition de l’ailleurs – waar-
naar Edouard Glissant verwijst.2 Al snel moest ik heen en weer schipperen tussen 
pragmatiek en utopie, tussen rationaliteit en verbeelding. 

Er is niets dat mij definitief definieert, niets dat een absolute gelijkenis draagt met 
een of andere gemeenschap die sinds het begin der tijden wezenlijk onveranderd 
zou zijn gebleven. Ik moet mezelf dus uitvinden, als een uniek en meervoudig 
mens, die elke dag ‘niet helemaal dezelfde, en niet helemaal een andere is’. 

EXCELLENTIE?

Of we het nu hebben over ‘Zijne Excellentie de ambassadeur…’ of ‘de excellentie van 
zijn pralines’, de term ‘excellentie’ verwijst naar de superioriteit en de perfectie van een 
‘resultaat’. Al sinds het deel begon uit te maken van het vakjargon, hielp het begrip 
‘artistieke excellentie’ om de programmeringen van kunsthuizen op te blinken. Het 
gaf ze extra legitimiteit bij raden van bestuur en meer kans op overheidssubsidies.3

Podiumkunstenaars experimenteren continu; ze proberen iets uit, schuiven alles 
opzij, beginnen opnieuw, passen elementen aan, verfijnen, snoeien. Kunstenaars 
en onderzoekers zijn geen magiërs, noch hebben ze geniale genen geërfd van een 
of andere godheid. Over de precieze verhouding tussen aangeboren en verworven 
talent bestaat nog veel onduidelijkheid. 

“Excellentie is een verdachte term.  
Hij installeert een hiërarchie, legt  

een verticaliteit vast die verbonden is met  
het katholieke universalisme.”
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Doorheen mijn professionele parcours heb ik kunnen vaststellen hoe moeilijk het 
is voor kunstenaars om plaatsen te vinden om aan de slag te gaan, om voldoende 
logistieke en financiële middelen te verzamelen. Ze moeten voortdurend op het 
scherp van de snee werken, zonder zich echt te kunnen verdiepen. Terwijl ze 
eigenlijk op de tast op zoek moeten kunnen gaan. We zouden hun experimenten 
echt op de lange termijn moeten begeleiden. 

UNIVERSALISME, PARTICULARISME EN SINGULARITEIT

Excellentie is niet aangeboren. Doorgaans wordt enkel het eindproduct – een 
consumptieproduct? – beoordeeld, terwijl de artistieke arbeid voortdurend in 
het menselijk bewustzijn wroet zonder altijd een ‘resultaat’ te beogen. We zien 
een sterke formattering op basis van vooraf vastgelegde normen, op basis van 
vormen die eindeloos gereproduceerd moeten worden. Eigenlijk is dat je reinste 
academisme, terwijl kunst ons net een verschuiving, een verplaatsing van de 
normen voorspiegelt. 

‘Excellentie’ is een verdachte term. Hij installeert een hiërarchie, legt een vertica-
liteit vast die verbonden is met het katholieke universalisme.4 Die vormt de  
grondslag voor het culturele en politieke universalisme van het Westen. Onder  
de pretentie dat men een oordeel kan vellen over wat excellent is en wat niet, 
schuilt de overtuiging dat men een monopolie bezit over het universele. Maar, 
aldus Édouard Glissant, ‘poëzie produceert het universele niet, neen, ze baart  
de omwentelingen die ons veranderen’.5 

Wanneer het over de werken van geracialiseerde kunstenaars gaat, dan wordt 
de kritiek dikwijls gereduceerd tot het volgende beknopte oordeel: ‘het is té 
particulier, té verbonden met de eigen gemeenschap, niet universeel genoeg’. 
Die dominante evaluatie vertrekt vanuit een hiërarchische machtsverhouding. 
Jacques Derrida schrijft: ‘de voorbeelden van gemeenschappen die met het 
particulier-communautaire in verband worden gebracht, zijn altijd minderheden 
of tot-minderheid-gemaakten, ondergerepresenteerde bevolkingsgroepen die 
vaak tot stilte herleid worden.’ 6

De institutionele actoren van de culturele wereld hebben nochtans hun mond 
vol over de singulariteit, de eigenheid van een kunstenaar. We creëren steeds 

“Het is een gevaar voor de gevestigde orde als 
kunstenaars de onderdrukking waartegen 
volkeren zich hebben verzet, zichtbaar en 

bespreekbaar maken.”
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vertrekkende van onszelf, van onze fysieke herinneringen, onze talen, onze intieme 
en collectieve verhalen. Deze eigenheid wordt pas als ‘particulier’ beschouwd als 
ze zich buiten de grenzen van de meerderheidsnormen ophoudt. Vanuit een grote 
onwetendheid over de talloze bestaande artistieke paden, geloven de dominante 
culturele actoren dat sommige artistieke singulariteiten niet excelleren. Door de 
experimenten van deze kunstenaars niet toe te laten, vernietigen deze instellingen 
hun potentieel.

DE ANGST ACHTER DE EIS TOT EXCELLENTIE

Wanneer kunstenaars niet werken met de onderwerpen en vormen die gedeeld 
worden door degenen die hen zouden moeten begeleiden en ondersteunen, dan 
wordt hun werk vaak verkeerd gepresenteerd en / of slecht begrepen. Maar de 
verplichting tot onmiddellijk succes of excellentie, zonder de mogelijkheid om aan 
artistiek onderzoek te doen, maakt dat vele kunstenaars uit minderheidsgroepen 
niet voldoende toegang krijgen tot de bestaande middelen. Excellentie werkt zo als 
een obstakel. Welke angst schuilt er achter deze eis tot excellentie?

Filosoof en theaterwetenschapper Alain Ménil beweert dat de ervaring van 
iemand uit een minderheidsgemeenschap soms meer inzicht geeft ‘in de 
complexe opaciteit van de wereld waarin we leven, dan het comfort dat meerder-
heden hebben verworven, die conformeren aan de aanvaarde modellen, of de 
impliciete normen…’ 7 Toch wordt de uitbuiting van slaven op de eilandplantages 
en de inheemse volkeren in Noord-Afrika, Azië en Sub-Saharisch Afrika, net 
als alle fysieke en psychische gruwelen die de universalistische pretentie van 
het Imperium toeliet, nog steeds gebagatelliseerd of weggestopt. Nog steeds 
verwijzen mensen naar 
‘de voordelen van de 
kolonisatie’. Objectief 
gezien heeft het koloniaal 
gewin de kapitalistische 
verrijking voortgebracht. 
Het kolonialisme blijft 
gedijen en blijft mensen 
uitbuiten op basis van de 
rassenverdeling, die aan 
de klassentegenstelling 
voorafgaat. Het heeft 
racisme geproduceerd, 
en dat diepgewortelde 
racisme blijft op zijn beurt 
onze sociale verhoudingen 
structureren.
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Zou het te gevaarlijk zijn om ‘dat’ zichtbaar te maken – om het onbenoemde, het 
ondenkbare, de onderdrukte koloniale herinneringen op onze podia te tonen? 
Ongetwijfeld, tenminste als je het subversieve potentieel van zo’n demarche in 
ogenschouw neemt. Het zelfvertrouwen zou zich breder kunnen verspreiden, over 
vele wegen, vele stemmen en vele verhalen; een volk zou zichzelf weleens kunnen 
verbeelden als het onderwerp van zijn eigen toekomst, en opstaan tegen onder-
drukking. Stel je voor…

Het is een gevaar voor de gevestigde orde als de historische strijd van volkeren 
gevoed wordt door creatieve inspiratie – het soort strijd dat reageert tegen 
de misdaden die in naam van de Franse Republiek werden gepleegd in 
Madagaskar in 1947 of in Sétif (Algerije) in mei 1945, net op het moment dat  
de rest van de wereld vernam welke gruwelijke uitroeiingspraktijken de nazi’s  
er op na hadden gehouden.

Het is een gevaar voor de gevestigde orde als kunstenaars de onderdrukking 
waartegen volkeren zich hebben verzet, zichtbaar en bespreekbaar maken, net 
als het feit dat geracialiseerden (30 procent van de Franse bevolking) nog steeds 
in een regime van identiteitscontrole leven. Het is een gevaar als ze de Franse 
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president bekritiseren, die tijdens een speech voor universiteitsstudenten in 
Dakar de belediging herhaalde dat ‘zwarten de Geschiedenis nog niet betreden 
hebben’. Dat terwijl het Handvest van Manden de eerste verklaring van de rechten 
van de mens was, lang voor er sprake was van de Franse Revolutie.  

Het is een gevaar voor de gevestigde orde wanneer kunstenaars de realiteit van 
de onwaardigheid aan de kaak stellen. Deze realiteit treft ons allen wanneer de 
politie en het leger ongestraft jonge mensen, die geframed worden als ‘jongeren 
met een migratieachtergrond’ of als jongeren die niet helemaal Frans zouden zijn, 
verkrachten en vermoorden. De politieke elite veroordeelt ons graag tot ‘identita-
risme’ wanneer we het lef hebben om in opstand te komen. Het gevaar is extra groot 
wanneer het populaire verzet zijn eigen utopische verbeeldingskracht onthult. 

DE KWALITEIT VAN DE VERSTORING

Op het Festival van Avignon in 2009 lokte de enscenering van een tekst van de 
Malagassische auteur Jean-Luc Raharimanana gewelddadige reacties uit. Het 
exclusief witte publiek, dat van een zekere leeftijd was, een comfortabele sociale 
status bezat en een deugdelijke linkse politieke oriëntatie, liet zien hoe onwetend 
het was over het martelaarschap van het Malagassische volk. De Malagassische 
strijd werd in Avignon poëtisch samengebald door een opstandig koor, dat de rust 
van het festival ernstig verstoorde. 

Er is maar weinig zo storend als de choreografie van Bintou Dembélé in Z.H. (Zoos 
Humains), die het mutisme oproept dat het gemuilkorfde en geketende zwarte 
lichaam werd opgelegd, en dat tegelijk de rebelse kracht toont die uit gebaren en 
blikken spreekt. Het werk is zo intens dat het woede in ons opwekt tegen de zwijg-
zaamheid die ons ook vandaag nog wordt voorgeschreven, ook al zijn de kettingen 
en muilkorven intussen verdwenen. 

Het grootste gevaar schuilt in het feit dat de overheersten zelf de esthetiek van 
het mogelijke uitvinden. Het utopische vermogen van de zwaarst onderdrukten 
brengt het gevaar met zich mee dat het iedereen vrijheid zou kunnen brengen, 
en solidariteit kan doen ontstaan tussen alle gedomineerden, geracialiseerden 
en uitgebuiten. 

“Ook vandaag nog drukt het Franse ministerie 
van Cultuur bepaalde podiumkunsten, zoals 

poppenspel, circus, storytelling, muzikale 
improvisatie en chanson,  

in een minderheidspositie.”
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Excellentie duwt geracialiseerde kunstenaars in een minderheidspositie. Het 
discrimineert hen op het vlak van kwantiteit en maakt hen minderwaardig op het 
vlak van artistieke kwaliteit. Net zoals men zei van de zwarte dat hij als een groot 
kind was, zo worden zwarte, Aziatische en Arabische kunstenaars beschouwd 
alsof ze zijn blijven steken in de eeuwige kindertijd van de kunsten. Men moet 
hen vormen, ze moeten stap voor stap conformeren aan bepaalde normen. 
Soms integreert een of andere beroemdheid wat hiphop of slam in een van zijn 
projecten, worden er een aantal bekende schrijvers ‘van kleur’ bij gesleurd, pepert 
men het geheel met wat ‘exotische’ performers, zonder rekening te houden met 
hun intieme verhalen. Meestal verzwakken zulke operaties de storende kracht 
van deze innovatieve vormen, net omdat die intieme vertellingen eruit werden 
weggewist. De culturele industrie scout en recupereert handig dat wat komt 
bovendrijven. Ze mikt op een jong publiek, maar enkel en alleen als een bron van 
inkomsten. Een sterrensysteem binnen strak gecodificeerde commerciële kaders 
maakt van ‘jongeren van de wijk’ folkloristische figuren. 

In deze gevallen vindt een confiscatie, een verlies van het zelf plaats. Onder  
het voorwendsel van artistieke excellentie blijft een op zichzelf besloten 
westerse cultuur geloven dat zij nog steeds vooraanstaand is. In de podiumkun-
sten is dat onder andere te merken aan het overwicht van theater (begrepen als 
een discipline die gekenmerkt wordt door een geschreven tekst die acteurs op 
een toneel belichamen). Daar hoort ook opera bij. In de muziek en hedendaagse 
dans daarentegen werden recent wel een aantal stappen vooruit gezet.8  

Theater zou de genealogische afgeleide van de Atheense democratie zijn; 
omdat het de grote filosofische vragen van de mensheid in dialoogvorm giet, 
zou het de kunstvorm bij uitstek zijn die democratie voortbrengt. Maar wie kan 
blijven ontkennen dat ook de gecreoliseerde muziek de grote filosofische vragen 
van de mensheid opwerpt? 

DE VERBREDING VAN DE IDEE VAN POPULAIRE KUNST

Omwille van de vereiste excellentie kregen artistieke velden die als ‘populair’ en 
‘niet-deskundig’ werden aanzien, lange tijd geen publieke middelen. Ook vandaag 
nog drukt de administratie van het Franse ministerie van Cultuur bepaalde 
podiumkunsten, zoals poppenspel, circus, storytelling, muzikale improvisatie en 
chanson, in een minderheidspositie. Ze delegeert deze disciplines naar de cultu-
rele industrie. 

De zogenaamde ‘populaire’ vormen, die lang als illegitiem werden beschouwd, 
waren niet gemaakt voor een vrijwel passieve receptie in de publiekstribune. Ze 
vereisten echt een gedeelde praktijk. De ‘respons’ die de Antilliaanse verteller 
bijvoorbeeld aan het publiek probeert te ontlokken, laat hem toe om de draad 
weer op te pikken of zijn verhaal voort te zetten, nog extra wendingen te breien 
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aan de magische avonturen van de held. Soms biedt het verzamelde publiek hem 
geen gemakkelijke uitweg. Dan moet hij bewijzen hoe ingenieus hij wel kan zijn. 
Hij moet bochten en omwegen zien te vinden, die worden goed- of afgekeurd door 
de toehoorders. Hij moet rekenen op de begeleiding van houtblazers en trommels. 
Al deze omstandigheden maken mee het verhaal dat die avond gedeeld wordt, 
een verhaal dat dikwijls over de belangrijke ijkpunten in ons leven gaat. 

Zonder hun eigen ancestraliteit zomaar te reproduceren, hebben deze vormen 
zichzelf vandaag heruitgevonden. De identificatie van de historische banden 
tussen zogezegd populaire kunstuitingen en de zogenaamde hoge kunst, helpt 
om ons de fundamentele relaties tussen kunst en samenleving beter te begrijpen. 

De openbare dienst cultuur, die werd opgericht door het Volksfront in 1936 en 
die in een structuur werd gegoten toen na de oorlog het ministerie van Cultuur 
werd opgericht, beantwoordde aan twee behoeften: de ondersteuning van 
artistiek onderzoek zonder commerciële beperkingen enerzijds, en anderzijds de 
bestendiging van de band met het volk. De vakbonden en politieke partijen die 
ijverden voor maatschappelijke verandering streefden naar dat dubbele doel. Het 
zou ervoor zorgen dat de sociologische arbeidersklasse een politieke klasse zou 
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worden, dat het bewustzijn van zichzelf 
zou evolueren in een bewustzijn voor 
zichzelf. Door de verschrompeling van 
het volksonderwijs ging dat evenwicht 
verloren. Het toenmalige vooruitgangs-
denken herleidde het dubbele doel tot 
louter het vergroten van de toegang 
van het volk tot de ‘schone kunsten’.9

Het volk van vandaag bestaat ook uit 
bevolkingsgroepen die onderworpen 
werden aan koloniale veroveringen. 
Elke aandachtige waarnemer kan daar 
de dialectische effecten van doorzien. 
Door migraties, die voortkomen uit het 
aanhoudende imperialisme, hebben 
volkeren zich verweven in de grote 
steden van de westerse landen die 
hen daarvoor koloniseerden. Hoewel 
hun culturen hun ontnomen zijn, 
dragen ze er nog steeds sporen van 
in het verzet tegen wat ze ondergaan 
hebben. Het Antilliaanse spoor is dat 
van een pad in een tropisch woud dat 
bij elke stap van een kanstanjebruine 
tot slaaf gemaakte verloren gaat, én 
heruitgevonden wordt. Deze tocht laat 
een afdruk achter, een aanwezigheid / afwezigheid, een tekening / intentie. Als 
een volk actief de sporen van culturen en verzetsbewegingen in zich draagt, kan 
het zich omvormen tot een politiek volk – zelfbewust van zijn geschiedenis, zijn 
aanwezigheid (als entiteit) en zijn intentie (als toekomststreven).

HETEROGEEN ARTISTIEK VERZET

De westerse uniciteit als enige referentiesysteem is achterhaald, zoveel is duidelijk. 
Daar verandert de agressieve terughoudendheid die uit het soort nationale identi-
teit spreekt dat extreemrechtse, rechtse en zelfs bepaalde links-universalistische 
bewegingen propageren, helemaal niets aan.

Etienne Balibar schrijft: ‘... nadenken over de universaliteit van verschillen  
[…], positie nemen tegen het eurocentrisme van de kolonisatie […] en  
voor de gelijkheid van culturen op het vlak van de creatie van het menselijk  
genie, dit alles is onontbeerlijk voor de geschiedenis van de mensheid…’ 10  
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De ‘identiteiten-in-relatie, open en fluïde, ‘in rizoom’, ‘de onvoorziene aspecten 
van de creolisering’ (Glissant) doorbreken een exclusief universeel perspectief; 
een perspectief dat generaliseert, hiërarchiseert en tot de discriminatie leidt die 
inherent is aan de artistieke excellentie. Volgens Alain Ménil vormen de ‘babeli-
sering van de grote hoofdsteden en hun impliciete culturele relativisme […] een 
onbetwistbaar teken van moderniteit […]. We zullen elkaar nooit meer begrijpen 
op basis van één eengemaakt smaakpatroon, één gesloten plaats en één totalise-
rende vorm van kennis, ook al hebben sommigen het erg moeilijk  
met die gedachte…’ 11

Het gebrek aan zintuiglijke en inhoudelijke heterogeniteit, zowel op het podium als 
in de publiekstribune, is een aanzienlijke zwakte van onze hedendaagse culturele 
instellingen. Een sociale, culturele en generationele pluraliteit dynamiseert zowel 
de confrontatie als het gedeelde; ze maakt een voorstelling steeds opnieuw verras-
send, fragiel, niet-reproduceerbaar. Ingaan op de chorale aanwezigheid van singu-
liere identiteiten is broodnodig. In weerwil van de verwoesting van onze wereld, 
moeten we haar toekomst blijven vormgeven. 

Iedereen die gelooft dat kunst emanciperend kan zijn, kan best afzien van de 
tirannie van de artistieke excellentie, niet alleen uit humanistische overwegingen 
maar ook om het veld van het mogelijke vrij te maken, om de bronnen van de 
kunst te voeden en te revitaliseren. We moeten oog hebben voor wat vandaag 
gecreëerd wordt en schatplichtig is aan die artistieke expressies die wegen van 
verzet hebben geopend voor de onderdrukten. Ménil heeft het bijvoorbeeld over 
de ‘persistentie van vormen’ wanneer hij over Afro-Amerikaanse muziektradities 
schrijft. Ze lijken ‘te ontspruiten uit een soort miraculeuze spontaneïteit, terwijl de 
waarheid is dat ze in complexe omstandigheden zijn ontstaan […], uit strategieën, 
listen, bruiklenen, transfers […], herinneringen, allerlei gebricoleer […], uitwisse-
lingen’. Deze kunnen we niet los denken van ‘fenomenen van reappropriatie […], 
van de circulatie van vormen’.12

Verzet ontstaat doorheen creatief vermogen. Dankzij dat potentieel kunnen 
opstanden het veld van het mogelijke herconfigureren. Bevrijding van onderdruk-
king en traumaverwerking lopen parallel. Artistiek subversieve vormen waren en 
zijn nog steeds een uiting van een individuele en collectieve overlevingsdrang.  
De vitale behoefte om zich in de toekomst te projecteren vraagt om de compositie 
van een nieuwe verbeelding. 

“Noodzaak wortelt in een verlangen,  
een appetijt, een innerlijke imperatief; 

excellentie vertrekt van een van buitenaf 
opgelegde vereiste.”
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ARTISTIEKE NOODZAAK IN PLAATS VAN EXCELLENTIE

Elke artiest is een ‘kunstwerker’ – ‘un o(e)uvrier’ – volgens Bernard Lubat.13 Ik houd 
van deze term omdat hij de noties van kunst en werk met elkaar verenigt. Ook 
al blijft de poëtische inspiratie een mysterie, toch bereikt ze enkel resultaat door 
hard labeur. Het begrip artistieke arbeid brengt ons bij noties van maturiteit, oefe-
ning en experiment, en dus ook van tijd en duur. Creëren (poïésis en techné) heeft 
tijd nodig om zich te verwezenlijken. Het is een proces dat zich steevast verhoudt 
tot de schaal van een mensenleven. Het kan zich echter ook bewust inschrijven in 
de grootschaligere (r)evoluties van de mensheid, ver verwijderd van de onmiddel-
lijk kwantificeerbare financiële of maatschappelijke ‘winst’. 

De onderwerping aan de zaligmakende horizon van de geglobaliseerde markt 
vereist een onderwerping van de verbeelding. De manipulatie, de objectificatie van 
mensen, de formattering en infantilisering gaan hand in hand met het zogenaamde 
‘einde van de geschiedenis’, waarin het dominante denken ons wil doen geloven. 

Met een zeker gemak verzetten we ons tegen de demagogische toegankelijkheid 
tot excellentie. Wanneer we de esthetische praktijk beperken tot de activiteiten 
van geprivilegieerden en we het publiek vooral als een commerciële doelgroep 
behandelen, dan versterkt dat de consensus van het onderonsje, de incrowd die 
vastzit in een imperialistisch cultureel universalisme en een fictieve universaliteit. 
Het verhindert de zoektocht naar nieuwe, complexe paden, die voortspruiten uit 
de notie van de artistieke noodzaak.

Noodzaak wortelt in een verlangen, een appetijt, een innerlijke imperatief; 
excellentie vertrekt van een van buitenaf opgelegde vereiste. Noodzaak vereist 
rigoureus werk, training, permanente oefening, de inzet van tijd en middelen. 
Ook geracialiseerde kunstenaars streven daarnaar, al krijgen ze er geen gelijke 
toegang toe – men wijst hen systematisch op hun eigenheid, hun niet-univer-
saliteit. Vandaag komt het erop aan om de universaliteit van singulariteiten te 
erkennen. Alleen dan zullen we erin slagen om verbeelde werelden met elkaar  
te delen. 

“Het is aan ons om een werkelijke artistieke 
vrijheid te realiseren, een vrijheid  
op te dringen die ruimte biedt voor  

het onvoorstelbare.”
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EEN NIEUWE CULTURELE WERELDWIJSHEID

Elke culturele eis wordt al snel geïnterpreteerd als een kritiek op de artistieke vrij-
heid. Toch kunnen we het niet nalaten om de voorwaarden voor deze vrijheid kritisch 
tegen het licht te houden. Anders is die niet meer dan een intentieverklaring,  
voorbehouden voor diegenen die de economische en politieke macht legitimeert. 
Zo’n verklaring opent bijgevolg niet het pad naar echte bevrijding. Pogingen om 
kunstenaars, hun kunst, hun verhalen het zwijgen op te leggen in naam van het 
zogenaamde universele, betekent de doodsteek voor een veelheid aan onderzoeken,  
die op hun beurt een voorwaarde vormen om nieuwe esthetieken uit te vinden.  

De loutere aanwezigheid van dat 
wat zich in radicaal andere rich-
tingen ontwikkelt, kan het domi-
nante universele in vraag stellen 
en zijn ideologie ontmantelen. Het 
stelt ons in staat om een kritiek op 
het werkelijke te ontwikkelen en 
nieuwe universele perspectieven 
te ontdekken die ontsnappen 
aan de uniformiteit, een univer-
saliteit die met de woorden van 
François Jullien ‘rebels […] en 
niet totaliserend is’.14 Hier speelt 
een spanning tussen het geïnsti-
tutionaliseerde en het ongekende, 
datgene waar men elders naar 
op zoek moet. De culturele 
instelling lijdt vandaag aan een 
vergevorderde sclerose omdat ze 
het radicaal andere weigert toe te 
laten. Er staat dan ook heel wat 
op het spel: de decentralisering 
van het eurocentrische denken 
en een fundamenteel andere 
kunstgeschiedenis. 

“De deconstructie van koloniale mentaliteiten 
komt neer op de ontmanteling van de 

gevestigde orde en vice versa. Artistieke 
inventiviteit hangt samen met deze 

constructieve afbraak.”
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François Jullien beweert nog dat ‘een culturele vorm betekenisvol wordt op het 
moment dat hij een innovatieve spreidstand veroorzaakt’.15 Verbeeldingen voeden 
zich dan met nieuwe hybriden, met de mozaïek van culturen, alle singuliere iden-
titeiten, de vermenigvuldiging van de wegen die de creatie kan inslaan. Daarvan 
getuigt de ontvoogding van artistieke vormen en disciplines. Transdisciplinariteit 
karakteriseert dikwijls orale culturen, aldus Patrick Chamoiseau: ‘het spektakel 
[…] dat in staat is om de aanwezigheid in de wereld in haar geheel te benaderen, 
dit spektakel zal alle artistieke uitingen met elkaar alliëren’.16

De deconstructie van koloniale mentaliteiten komt neer op de ontmanteling van 
de gevestigde orde en vice versa. Artistieke inventiviteit hangt samen met deze 
constructieve afbraak. De dekolonisering van de kunsten en de verbeeldingen 
zal een nieuwe wereldwijsheid voortbrengen. Sociale en culturele vooruitgang 
zijn innig verbonden: we moeten zekerheden vertroebelen, twijfels doen rijzen, de 
utopie die onmisbaar is voor het voortbestaan van de mensheid opnieuw proberen 
mogelijk te maken, de orde der dingen verstoren, tenminste in zoverre we die orde 
als gewelddadig, ondraaglijk en onaanvaardbaar beschouwen. We hebben de 
verantwoordelijkheid om die orde omver te werpen.

Het is aan ons om een werkelijke 
artistieke vrijheid te realiseren, een 
vrijheid op te dringen die ruimte 
biedt voor het onvoorstelbare. 
De heersers zijn er doodsbang 
voor: DAT DE OVERHEERSTEN 
ZICH MEESTER ZULLEN 
MAKEN VAN DE ARBEID VAN DE 
SYMBOLISCHE VERBREDING. De 
overheersten zullen revolteren, zij 
zullen opstaan, zichzelf uitvinden. 

De utopie is niet het onrealiseerbare, 
ze is louter het ongerealiseerde.

Leïla Cukierman richtte samen met Toto 
Bissainthe en Marian Mathèus het 
theatergezelschap Moun San Mélé op. Van 1991 
tot en met 2013 was ze de directrice van Théâtre 
d’Ivry-Antoine Vitez. Ze schreef Comme une 
isle (2012) en was mederedactrice van het boek 
Décolonisons les arts (2018). 
 

Vertaling: Sébastien Hendrickx 
Tekeningen: Jesse Strikwerda

1 De oorspronkelijke, Franstalige versie van deze 
tekst verscheen in: Cukierman, L., Dambury,  
G. & Vergès, F. (Eds.). (2018) Décolonisons les arts!. 
Parijs: Arche.

2 De Frans-Antilliaanse schrijver, dichter en 
literaire criticus Édouard Glissant had het over 
‘l’intuition d’ailleurs’ (red.).

3 Website van het Franse Ministerie van Cultuur:  ‘... 
het culturele aanbod van excellentie als hefboom 
gebruiken…’ en de Karmitz-commissie van 2009 
tot 2011 ‘... met het oog op de ontwikkeling en de 
excellentie van de Franse artistieke productie…’

4 Glissant, É. (2008). Les entretiens de Baton Rouge 
(pp. 20-21). Parijs, Frankrijk: Gallimard.

5 Glissant, É. (2005). La Cohée du Lamantin (p. 108). 
Parijs, Frankrijk: Gallimard.  (vertaald uit het 
Frans door vertaler)

6 Derrida, J. & Roudinesco, E. (2001). De quoi demain: 
dialogue. Parijs, Frankrijk: Fayard.  (vertaald uit 
het Frans door vertaler)

7 Ménil, A. (2011). Les Voies de la créolisation. Essai 
sur Édouard Glissant (p. 65). Lyon, Frankrijk: De 
l'incidence éditeur.

8 Website van het Franse ministerie van Cultuur: 
Études et statistiques.

9 Website van het Franse ministerie van Cultuur: 
‘de belangrijke werken toegankelijk maken…’  
(vertaald uit het Frans door vertaler)

10 Balibar É. (2016). Des universels (p. 55). Parijs, 
Frankrijk: Galilée.

11 Ménil, a.w., 623.
12 Ménil, a.w., 626-627.
13 Gori, R., Lubat, B., Sylvestre, C. (2017). Le Manifeste 

des ouvriers. Arles, Frankrijk: Actes Sud. 
14 Jullien, F. (2016). Il n'y a pas d'identité culturelle  

(p. 27). Parijs, Frankrijk: L'Herne.
15 Ibid., 34.
16 Chamoiseau, P. (1998). La guerre doit être menée 

sur le terrain de l'imaginaire (pp. 58-63). Les 
périphériques vous parlent, 10.
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Ter gelegenheid van het nieuwe 
seizoen nodigt Malpertuis u uit op een 
wel zeer bijzondere theaterervaring.

Bloos is een voorstelling van de 
Nederlandse theatermaakster Marte 
Boneschansker die gaat over datgene 
waar we het niet vaak over hebben:
intimiteit en sensualiteit.

De voorstelling Bloos kan doorlopend bezocht 
worden op zaterdag 21 september tussen 18 en 
22u, op zondag 22 september tussen 11 en 15u. 
Wel dien je vooraf je bedje te reserveren. Eén 
verhaalsessie duurt ongeveer 35 minuten. 

Bloos
Theater Malpertuis
Stationstraat 25, 8700 Tielt

Basisprijs: €10 | -25 & 65+: €8
Reserveren via: tickets.malpertuis.be

Meer info: www.malpertuis.be of 051 40 62 90

Bloos
Seizoensopening Theater Malpertuis weekend 21 en 22 september 2019



‘DE DEBATTEN ROND 
DEKOLONISERING EN  
DE AMATEURKUNSTEN 
ZIJN STERK VERWEVEN’

DIRECTEUR JAN WALLYN OVER DE TRANSITIE VAN  
HET OPEN TALENTENHUIS ZINNEMA

Zinnema maakte 
de voorbije vijf jaar 
een opmerkelijke 
evolutie door. Van 
Vlaams huis voor 
de amateurkunsten 
transformeerde het 
naar een levendige 
broedplaats voor 
jonge, meertalige 
kunstenaars die 
elders geen voet 
aan de grond 
krijgen. ‘Maar we zijn zeker geen pioniers’, 
nuanceert directeur Jan Wallyn. ‘Heel wat 
mensen timmeren al veel langer aan die weg dan 
wij. Alleen worden ze niet gehoord omdat ze niet 
wit zijn.’   

• Charlotte De Somviele en Ciska Hoet
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ETC Jullie ruilden de naam 
‘Vlaams huis voor amateur-
kunsten’ in voor Zinnema. 
Hoort dat ook bij die 
vernieuwingsoperatie?

Jan Wallyn Die nieuwe naam dateert al 
van 2007, lang voordat ik er begon te 
werken. Maar de bedoeling was inder-
daad om onze opdracht te verbreden. 
De termen Vlaams en amateurkunsten 

zijn te eng en passen niet meer bij 
de actuele werking. We willen er zijn 
voor alle Brusselaars, n’importe welke 
taal je spreekt, al bieden we wel een 
Nederlandstalige context. 
 Zinnema is een eerbetoon 
aan de bioscoop die ons gebouw ooit 
was, zoals er vele zijn in Anderlecht. 
Daarnaast is het een verwijzing naar 
de Zenne, die door heel Brussel loopt, 
én naar het feit dat de amateurkunsten  
vertrekken vanuit zin, goesting. 

ETC Misschien heeft ‘amateur’ 
ook wel een pejoratieve 
bijklank?

J.W. Goh, er zijn twee manieren 
om met die term om te gaan: ofwel 
blijf je ervan weg omwille van die 
negatieve connotatie, ofwel opteer je 
ervoor om de term weer cool te maken. 
Ik zou alleszins niet zomaar meegaan 
in die negatieve stereo typering. Wij 
kiezen er nu doorgaans voor om te 
spreken over vrijetijdskunstenaars. Als 
je jezelf opleidt, is dat even waardevol 
als wanneer je een diploma hebt. 
Anders zijn we het begrip kunst aan 
het institutionaliseren.

De stad binnenhalen in het theater, het is de droom van veel kunstinstellingen, 
maar slechts weinigen slagen erin. Het open talentenhuis Zinnema, dat sinds kort 
ook de tentoonstellingsruimte Qartier in het gerenoveerde metrostation aan de 
Beurs cureert, mag zich echter wél een afspiegeling noemen van het veelkleurige 
Brussel. Dat is de verdienste van onder anderen Jan Wallyn, die een dik jaar 
geleden – hij moest toen nog 30 worden! – werd aangesteld als algemeen direc-
teur. Daarvoor nam hij de artistieke coördinatie voor zijn rekening in tandem met 
Nathalie De Boelpaep – nu zakelijk leider van NTGent. Samen zetten ze de verjon-
ging en vernieuwing in die intussen het keurmerk van Zinnema is geworden. Jan 
Wallyn: ‘Nathalie begon daar al aan zonder mij, hoor (lacht). Ze nam mij zelfs aan 
in het kader van die verjonging. En ook daarvoor trokken mensen er hard aan de 
kar om het pad te effenen voor wat we nu aan het doen zijn.’
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ETC De transformatie van jullie 
werking speelt zich ook 
af op het vlak van aanpak 
en doelgroep. Naast het 
klassieke publiek dat in zijn 
vrije tijd komt creëren, zijn 
jullie andere kunstvormen 
beginnen aan te trekken.

J.W. We zijn inderdaad ook een 
huis geworden voor hiphoptheater-
makers en -choreografen, en voor 
mensen die straatkunst maken. In 
sommige gevallen gaat het over 
volwaardige kunstenaars die voltijds 
met hun vak bezig zijn. Soms krijgen 
we daar opmerkingen over van 
bovenaf, maar zolang er voor zulke 
makers geen structuren of opleidings-
kansen voorhanden zijn en de over-
heid haar verantwoordelijkheid niet 
neemt, gaan wij verder op de inge-
slagen weg. We beschikken echter 
niet over het budget om deze mensen 
een loon uit te keren; in die zin blijven 
ze ongewild vrijetijdskunstenaars. 
 De residenten kunnen bij 
ons wel terecht voor repetitieruimte, 
coaching via bootcamps, workshops en 
talentenjachten, en netwerkmomenten. 
We helpen hen om dossiers te schrijven 
of andere kanalen te vinden waarmee 
ze hun werk kunnen financieren. Helaas 
worden kunstenaars die bijvoorbeeld 
vanuit hiphop werken voor subsidiëring 

nog vaak doorverwezen naar het soci-
aal-cultureel werk. De perceptie blijft: 
‘tof, die werkt met jongeren op straat’, 
terwijl ze een onwaarschijnlijke meer-
waarde zouden kunnen betekenen voor 
het kunstenveld. Op die manier wordt 
onze racistische geschiedenis gewoon 
in stand gehouden. De debatten rond 

dekolonisering en amateurkunsten 
zijn wat dat betreft sterk verweven met 
elkaar. Als je kijkt welke structuren en 
opleidingen er vandaag zijn en voor 
welke kunstvormen, dan blijkt dat ze 
allemaal hun oorsprong hebben in  
de witte cultuur. 

ETC Termen zoals ‘urban’ of 
‘nieuwstedelijke kunst’ 
komen ook vaak vanuit  
die hoek.

J.W. Inderdaad. Het zijn container-
begrippen voor kunsten met een niet-
witte origine, terwijl het vooral gewoon 
vormen van hedendaagse kunst zijn. 
Door te labelen houd je een fictieve 
muur in stand tussen de makers 
in kwestie en het geldpotje van de 
professionele kunsten.

ETC Vind je dat het kunstenveld 
voldoende pogingen onder-
neemt om die muur neer  
te halen?

“We wilden dat het een eer was om hier een 
residentie te hebben, zonder dat we zouden 

vervallen in de rol van poortwachter.  
In die validering zijn we zeker geslaagd. 

Zinnema wordt intussen door velen thuis  
of la maison genoemd.”

22
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J.W. Er is zeker sprake van een 
positieve evolutie. De publicatie Macht 
herverdelen van Demos is bijvoorbeeld 
een must read. En de mensen van 
Citylab in de Pianofabriek leveren 
ook heel goed werk. In het veld zie je 
daarnaast steeds meer professionele 
producties die een brug slaan naar 
de amateurkunsten. Alleen schuilt 
daarin soms ook het gevaar van de 
appropriatie van de ander: ‘de schattige 
amateur die ook eens mag meedoen’. 

Gelukkig zie je steeds meer selfmade 
kunstenaars opstaan, mensen die 
geen academische achtergrond 
hebben en toch hun weg vinden. 
Denk bijvoorbeeld aan Nadine 
Baboy, die dit seizoen meespeelde 
in de KVS-productie L’homme de La 
Mancha. Twee jaar geleden won zij  
de Bijou-prijs, een Brusselse wedstrijd 
voor amateurpodiumkunstenaars.  
Ik zeg altijd: als we ons werk goed 
doen, dan zijn we onze residenten 
kwijt (lacht). 
 Tegelijkertijd zie ik nog veel  
te weinig verandering van bovenaf.  
De cultuurpolitiek hinkt echt achterop. 
En ook bij dans is het bijvoorbeeld nog 
steeds zo dat je enkel toegang krijgt 
tot de sector als je van kindsbeen af 
naar de academie bent gegaan.  
Als dat niet het geval is, word je al  
snel gemarginaliseerd. Hiphoppers 
mogen solliciteren maar ze moeten 
wel hedendaags geschoold zijn.  

Het omgekeerde zie je nooit gebeuren. 
Met het project ‘1000 Pieces Puzzle’, 
een programma voor jonge makers 
die een opleiding zoeken als hiphop-
maker of ondernemer, proberen wij 
dat hiaat in te vullen. 

ETC Heb je het gevoel dat de 
echte artistieke vernieuwing 
wordt aangedreven door  
de selfmade kunstenaars die 
bij jullie onderdak vinden? 

J.W. Dominante culturen hebben 
altijd al geïnnoveerd door zich andere 
(kunst)praktijken toe te eigenen. De 
Pride is daar een typevoorbeeld van. 
Wat oorspronkelijk een protestbe-
weging was van voornamelijk trans-
vrouwen van kleur, wordt nu gekaapt 
door witte gays die in een speedo op 
techno staan te dansen. Onlangs, 
tijdens een Pride in de Verenigde 
Staten, probeerde een zwarte trans-
vrouw het feest te onderbreken om te 
wijzen op die erfenis, maar ze werd 
uitgejouwd. Dat is politieke recupe-
ratie op steroids waarbij de grond-
leggers van een beweging tot onge-
wenste gast gebombardeerd worden. 
Wat de kunst betreft, kun je opnieuw 
kijken naar de manier waarop veel 
hedendaagse choreografen hiphop 
recupereren in hun werk. 
 Aan de ene kant worden er 
gretig ‘andere’ kunstvormen toege-
eigend, aan de andere kant zie ik ook 

“We proberen zoveel mogelijk bruggen te slaan. 
Uit de artiestencafés bijvoorbeeld zijn  

al samenwerkingen ontstaan die wij niet  
zelf hadden kunnen bedenken.”
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dat kunsthuizen in hun programmatie, 
onbewust misschien, steeds afro-
fobischer worden. Hoe donkerder 
je huidskleur als kunstenaar, hoe 
onzichtbaarder je wordt gemaakt. We 
worden nog weinig blootgesteld aan 
hedendaagse kunst die niet uit Europa, 
Amerika of Azië komt. Dat terwijl ik 
op festivals in Afrika prachtige kunst 
zie, ondanks de beperkte middelen 
waarmee ze vaak gemaakt wordt. Het 
zijn precies deze afrofobische muren die 
we moeten openbreken als we de kwali-
teit van het landschap willen verhogen. 

ETC Er gaan ook kritische 
stemmen op over jullie 
koerswijziging, die stellen 

dat er van jullie ‘oude’ 
publiek – lees: de witte, 
Nederlandstalige amateur-
kunstenaar op leeftijd – niets 
meer overschiet.

J.W. Dat is een misvatting. We zijn 
de voorbije jaren veel meer beginnen 
in te zetten op marketing. We hadden 
de neiging daar te bescheiden in te 
zijn, precies omdat we een huis voor 
amateurkunsten zijn. Alleen vergaten 
we daarbij dat het belangrijk is om 
mensen onder te brengen in een huis 
waar ze trots op zijn. We wilden dat 
het een eer was om hier een residentie 
te hebben, zonder dat we zouden 
vervallen in de rol van poortwachter.  
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In die validering zijn we zeker 
geslaagd. Zinnema wordt intussen 
door velen thuis of la maison 
genoemd. 
 De keerzijde van die nadruk 
op verjonging is dat de perceptie 
leeft dat Zinnema er enkel nog is 
voor jonge, en bij voorkeur niet-
witte artiesten. Dat klopt niet. We 
herbergen nog steeds evengoed 
mensen uit het verenigingsleven die 
op woensdag of in hun vrije tijd iets 
willen komen doen, naast makers met 
professionele ambities. Als je nagaat 
wie onze zalen gebruikt, dan zie je nog 
steeds een grote aanwezigheid van 
mensen boven de 45, net als van witte, 
klassieke theatergezelschappen. 

ETC Zorgt dat niet voor een 
clash tussen de professi-
onals en de mensen die 
enkel in hun vrije tijd willen 
creëren? Ook artistiek zijn 
er grote breuklijnen. Tot 
jullie residenten behoren 
zowel het Brussels 
Volkstejoêter als comé-
dienne Vanny Eway en het 
hiphopplatform Timiss. 
Coryfee Chris Lomme 
geeft workshops naast een 
mediakunstenaar zoals 
Gertjan E.G. Biasino. 

J.W. Dat is inderdaad niet zomaar 
evident, maar we proberen zoveel 
mogelijk bruggen te slaan. Dat doen we 
onder andere via artiestencafés en feed-
backgroepen. Zo komen de deelnemers 
naar elkaars werk kijken en gaan ze met 
elkaar in gesprek. Uit die artiestencafés 
zijn al samenwerkingen ontstaan die wij 
niet zelf hadden kunnen bedenken.
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 Maar we moeten er natuurlijk 
ook niet flauw over doen. Voor de 
gezelschappen die al lang bij Zinnema 
zitten, is het soms slikken. Zij moeten 
mee in die democratiseringsbeweging. 
Als je altijd 80 procent van de taart 
kreeg en nu nog maar 60, voelt dat aan 
als verlies. Maar als we onze residenten 
samenbrengen, is het conflict er niet. 
Dat komt alleen bovendrijven als we 
het theoretiseren en we letterlijk over 
machtsverdeling spreken. 

ETC Dat jullie ambities funda-
menteel zijn, blijkt ook uit 
het feit dat je de program-
matie uitbesteedde aan een 
groep mensen van kleur. 

J.W. In 2016 deed ik een stap 
terug als artistiek programmator. 
We stelden een denktank samen 
van acht mensen – een historicus, 
een dokter, een producer en enkele 
artiesten – van wie er zes intensief 
mee geprogrammeerd hebben. We 
hadden immers beslist dat we wilden 
inzetten op kunstenaars met een 
dekoloniaal narratief of een praktijk 
die losstaat van het witte perspectief. 
Dat seizoen, met als titel ‘I Have a 
Dream’, kon ik als witte man niet 
samenstellen. De groep kreeg inzicht 
in de budgetten, het personeelsbe-
leid, de planning en de communicatie. 
Ze kregen eigenaarschap op het vlak 

van vormgeving en communicatie. 
Daarnaast stelden ze ook nieuwe 
gespreksmethodieken voor, zowel met 
betrekking tot onze residenten als de 
interne vergadercultuur. Zo hebben ze 
niet alleen het elan van het huis veran-
derd, maar Zinnema ook in contact 
gebracht met een groot deel van de 
Afrikaanse diaspora in Brussel die 
we voordien niet bereikten. Vandaag 
ontvangen we drie keer zoveel 
aanvragen als vijf jaar geleden.  

Artiesten voelen zich ook vrij om bij 
ons een voorstel te pitchen dat niet 
politiek is – toch vaak de verwachting 
voor gekleurde kunstenaars – of om 
juist een politiek verhaal te vertellen 
dat veel andere witte instituten niet 
willen horen. Die vrijheid proberen we 
langs twee kanten open te trekken.

ETC Op welke moeilijkheden 
stootten jullie in dat proces 
naar decentralisatie? 

J.W. De aanpak was een succes, 
maar we hebben ook veel fouten 
gemaakt. Zo deed ik wel een stap 
opzij maar bleef mijn loon doorlopen. 
Ik faciliteerde de denktank, maar hun 
statuut bleef dat van een vrijwilliger. Zo 
kreeg je een wit huis dat in één jaar tijd 
verdriedubbelde qua publiekscijfers 
en stukken relevanter werd dankzij  
het gratis werk van zwarte mensen.  

“We hebben ook veel fouten gemaakt.  
Zo kreeg je een wit huis dat in één jaar tijd 

verdriedubbelde qua publiekscijfers en 
stukken relevanter werd dankzij het  

gratis werk van zwarte mensen.”
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Daar sta je dan met je goede intenties. 
Gelukkig bleek de uitnodiging wel een 
springplank voor hen, maar ook dat is 
absoluut geen excuus. Niet iedereen 
heeft de financiële luxe om gratis zijn 
of haar weekend op te offeren. Dat is 
een middenklasse-evidentie. Zolang 
je niet toegankelijk bent voor elke 
klasse, ben je niets revolutionairs  
aan het doen.

Intern waren de afspraken bovendien 
ook niet duidelijk: waar stopt de 
verantwoordelijkheid van de denk-
tank en begint die van het team? Je 
moet je huis voorbereiden op het 
nieuwe narratief dat je binnenhaalt 
en ervoor zorgen dat het team in een 
veilige werkomgeving terechtkomt. 
Ook dat hebben we op voorhand te 
weinig beseft. De groep was tot slot 
onvoldoende vanuit het intersecti-
oneel denken samengesteld. Alle 
deelnemers waren hetero, waardoor 
een belangrijke struggle niet vertegen-
woordigd was. Niemand kon zeggen 
wat het betekent om zwart en queer 
te zijn. Niet evident op het moment 
dat iemand in de groep homofobe 
uitspraken deed. Doordat we later met 
de hele groep hierover in gesprek zijn 
gegaan, stond de dialoog gelukkig in 
geen tijd meteen veel verder.
Intussen hebben we geleerd uit die 
fouten. We hebben de inbreng van het 
programmatieteam nu wel degelijk 

begroot. Sommige leden van de denk-
tank zullen tijdens de komende periode 
het beleidsplan mee uitschrijven. Mee 
beslissen is immers niet de hoogste 
vorm van participatie. Die is er pas als 
je mee de lijnen uitzet en het kader 
tekent waarbinnen er beslist wordt.

ETC Straf dat je zo open bent over 
waarin jullie gefaald zijn.

J.W. Je moet alleszins nooit 
aan zo’n project beginnen als je niet 
klaar bent om kritiek te krijgen. We 
proberen te genezen van een histo-
risch trauma dat 400 jaar geduurd 
heeft. Dat maak je niet goed in één 
seizoen. Het is een moeilijk, confron-
terend en kwetsend proces en als wit 
persoon of witte organisatie betaal je 
nooit de hoogste prijs.
 Ik hoop wel dat ik hier niet 
in problematize-porn terechtkom 
(lacht). Ik denk dat het eenvoudigweg 
gezonder is om te erkennen dat je iets 
niet goed hebt gedaan in plaats van 
anderen ermee lastig te vallen. Alle 
witte mensen zullen levenslang hun 
eigen racisme moeten ontmantelen, 
net zoals alle mannen dat zullen 
moeten doen met hun seksisme. 

Charlotte De Somviele en Ciska Hoet zijn allebei 
redacteur van Etcetera.

“Voor de gezelschappen die al lang bij Zinnema 
zitten, is het soms slikken. Zij moeten mee  

in die democratiseringsbeweging. Als je altijd 
80 procent van de taart kreeg en nu nog  

maar 60, voelt dat aan als verlies.”
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In Screws sluist Alexander Vantournhout ele-
menten uit de wereld van het circus in die van de 
hedendaagse dans. Sébastien Hendrickx en Rudi 
Laermans waren beiden bij het maakproces van 
de voorstelling betrokken. Ze onderzoeken wat 
deze cross-disciplinaire verschuivingen  
teweeg brengen op 
het vlak van de 
verhouding tot 
virtuositeit, de 
omgang met 
voorwerpen  
en de fysieke  
inleving van  
het publiek.

• Sébastien 
 Hendrickx en  
 Rudi Laermans

BALANSARBEID
OVER SCREWS VAN ALEXANDER VANTOURNHOUT
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1.

‘Birth is not so much a beginning as it is an abrupt change in which suddenly there 
are different factors than those in the womb, and there is gravity. With gravity, a new 
negotiation begins, and these terms condition us for the rest of our lives.’ 1 Daarmee 
opent Judson Dance-pionier Steve Paxton een recent boekje gewijd aan de zwaar-
tekracht. We zijn allemaal voortdurend verwikkeld in die onderhandeling, hoewel we 
ons daar nauwelijks bewust van zijn. Wanneer we te lang rechtop hebben gestaan, 
dan moeten we even gaan zitten. We letten goed op dat we het kopje koffie in onze 
hand niet laten vallen. ’s Avonds laat geven we toe aan de zwaartekracht wanneer 
we in bed kruipen; de ochtend daarop begint de onderhandeling opnieuw. 

Acrobatie maakt de continue, neerwaartse, centripetale kracht, die Paxton 
omschrijft als ‘the deep background of the stories we focus on’ 2, kortstondig 
zichtbaar. De partneracrobatie heeft daar een eenvoudige arbeidsdeling voor 
nodig. Het skeletomusculaire gestel van de dragers – de porteurs – verschilt funda-
menteel van dat van de vliegers, of voltigeurs. Het is de logica zelve: de kleinere, 
lichtere lichamen werken zich gezwinder een weg naar de top van een menselijke 
piramide, een colonne à deux (een toren waarbij een vlieger bovenop een drager 
staat) of andere bewegingssculpturen. Onderweg naar boven, of op de terugweg 
naar de bodem, doen vliegers wat hun naam suggereert: tijdens de phases 
aériennes springen ze met schijnbaar gemak in sierlijke, spectaculaire buitelingen 
heen en weer, alsof de zwaartekracht nauwelijks vat op ze heeft. Om een drager te 
kunnen zijn, heb je dan weer brede schouders nodig; een struiser, anders gespierd 
lichaam, dat een en niet zelden meerdere lichamen moet opvangen en de volle-
dige sculptuur in evenwicht dient te houden. De op elkaar geklemde tanden en 
trillende pezen kunnen de moeite die dat kost, niet verhullen. Acrobatie komt in 
vele soorten, tussen kunst en sport in, maar bij zo goed als allemaal staat een 
halsbrekende versie van de onderhandeling met de zwaartekracht centraal. Wat 
zich normaal gezien in de background voordoet, bevindt zich even centre stage. 

Screws van Alexander Vantournhout wortelt duidelijk in de courante acrobatische 
praktijk en draagt er visuele echo’s van, maar beoefent een kalere en abstractere, 
meer aardse versie, zonder imponerende phases aériennes. De voorstelling speelt 
zich af op uiteenlopende locaties buiten de black box: van een koele, oude loods 
tot een grasveld in de zon. Screws bestaat grotendeels uit langzame duetten 

“Er huist een merkwaardige kracht in 
getrainde lichamen die over specifieke 
vermogens tot virtuositeit beschikken, 

maar dat reële fysieke potentieel 
grotendeels onbenut laten.”
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en trio’s, waarbij lichamen op elkaar steunen, elkaar in evenwicht houden, het 
collectieve zwaartepunt verleggen of samen roteren rond hun gezamenlijke as. 
Bepaalde momenten wekken zelfs de indruk de zwaartekracht te ‘verzwaren’, 
zoals de sequentie waarbij de weerhaken van de ijsschoenen die de performers 
dragen, tientallen putjes maken in de plankenvloeren waarop ze bewegen.  
De fantasie van een sterker aanzuigende bodem zouden we als de ’gravity well’ 
kunnen omschrijven, een begrip dat Paxton ontleent aan de sciencefictionlitera-
tuur: ‘They would be flying through space where gravity had little effect and then 
they would come near a planet. And the planet’s gravity would start to affect them 
and they could use that or resist it’.3 Tijdens een van de zeldzame ogenblikken 
in Screws waarop performers de bodem verlaten en de lucht ingaan, hangen 
Emmi Väisänen en Petra Steindl als vleermuizen aan een metalen buis, met hun 
voeten vastgehaakt naast elkaar. Het duet, waarbij hun lichamen traag om elkaar 
heen draaien, in elkaar en uit elkaar schroeven, overwint de zwaartekracht niet; 
de zwaartekracht werkt juist krachtiger op hen in – het bloed loopt snel naar hun 
hoofden. Het is de belangrijkste reden waarom je zo’n vleermuispositie maar  
even kunt volhouden. 

2.

Screws situeert zich op het snijpunt van hedendaagse dans en circus, alleen 
al door de verschillen in opleiding en lichaamstraining van de zes performers. 
Vier van hen zijn volbloed circassiens, die samen het partneracrobatiekwartet 
Familiar Faces vormen: de vliegers Petra Steindl en Hendrik van Maele en de 
dragers Felix Zech en Josse De Broeck. Emmi Väisänen heeft dan weer een 
achtergrond in de hedendaagse dans, terwijl Alexander Vantournhout met  
opleidingen aan P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios)  
en ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque), beide in Brussel, deel uitmaakt 
van de twee artistieke universa. 

Wanneer je acrobatie verbindt met hedendaagse dans, dan verschijnt de 
virtuositeit van die eerste discipline als een struikelblok. Dat geldt vooral voor de 
spectaculaire en technisch-conventionele variant die acrobaten zich eigen maken 
door een relatief vast repertoire van kinetische figuren aan te leren. Ondanks de 
spanwijdte van de hedendaagse dans, lijkt dit soort virtuositeit niet tot het domein 
van het legitiem dansbare te behoren. Sinds de breuk met de ballettraditie is het 
samengaan van pure virtuositeit, conventie en vertoon not done. 

Screws toont partneracrobatie minus het luchtspektakel. Je zou het een ‘arm 
circus’ kunnen noemen, of met een term van theaterwetenschapper Vincent 
Focquet, een ‘nederig circus’.4 Er huist een merkwaardige kracht in getrainde 
lichamen die over specifieke vermogens tot virtuositeit beschikken, maar dat 
reële fysieke potentieel grotendeels onbenut laten. De voorstelling heeft daarom 
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een schaduwkant: haar gewilde armoede valt samen met een haast ascetisch 
aandoend niet-willen-kunnen, dat we ook kennen uit de artistieke avant-gardes 
(zo was Marcel Duchamp een begenadigd schilder, die vanaf een bepaald 
moment weigerde om als kunstenaar nog langer te doen wat hij kon doen). 
Zonder nadrukkelijkheid en ook zonder hun technische bagage als zodanig 
te negeren – hierin schuilt een cruciaal verschil met de regelmatig pathetisch 
aandoende ‘grote weigering’ van de avant-garde – dimmen de performers dat deel 
van hun bewegingspotentieel waarmee ze het publiek het sterkst zouden kunnen 
imponeren. Volgens de Italiaanse denker Giorgio Agamben spreekt uit zo’n moed-
willige ‘impotentie’ een onherleidbare vorm van vrijheid, een autonomie die niet 
uit is op een optimale zelfverwerkelijking (versta: op virtuositeit en applaus), maar 
zich integendeel affirmeert als een bewuste zelfbeperking.5

Hedendaagse dans valt ook moeilijk te rijmen met de narratieve leesbaarheid die 
heel wat acrobatie kenmerkt. De adembenemende bewegingen die acrobaten 
maken, worden dikwijls ingekleurd als een romantische scène, een geacteerde 
competitie of speels wisselende machtsrelaties. Naar personages en verhalen is 
het in de hedendaagse dans daarentegen meestal ver zoeken. In Screws maakt 
narratieve leesbaarheid grotendeels plaats voor de feitelijkheid van zich samen 

Screws, repetities © Bart Grietens
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inspannende lichamen. De voorstelling is opgetrokken uit verstilde, vol  gehouden  
onderhandelingen tussen de performers onderling en tussen hen en de verzwaarde  
zwaartekracht, met het publiek daaromheen verzameld als getuige. Hun bewe-
gingen ‘zeggen’ of ‘communiceren’ niet echt iets – in plaats van de theatrale repre-
sentatie domineert de modus van de demonstratie of presentatie. De lichamen 
van de performers tonen het gezamenlijke zoeken naar evenwicht, en de fysieke 
moeite die hen dat kost; hun teruggetrokken, op de situatie betrokken gelaats-
uitdrukkingen verraden dan weer de sterke zintuiglijke en mentale concentratie 
die ervoor nodig is.

Ondanks de nadruk op lichamelijke feitelijkheid kent Screws ook een eigen vorm 
van expressiviteit. De verhevigde fysieke en mentale concentratie die de vertaling  
van de partituur op ieder moment vereist, ontsnapt aan een totale bewuste 
sturing en verloopt zichtbaar verschillend bij iedere individuele performer. 
Onbedoeld beginnen de lichamen te mompelen over zichzelf en ontstaan fysieke 
individualiteiten die geen onderliggende identiteit of een fictief personage repre-
senteren. In de singuliere wijze waarop een performer haar partner aankijkt of in 
de weerkerende mondhoudingen bij een krachtsinspanning, schemert iets door 
van een individualiteit die a-psychologisch is. De kijker observeert indexicale 
sporen van een deels sociaal, deels particulier lichaamsonbewuste of van een  
– in de termen van Pierre Bourdieu – specifieke hexis corporelle, een door training 
tot een stel gewoonten of habitus verdichte manier van een tegelijk bewust en 
intuïtief bewegen en, uiteindelijk, van lichamelijk-in-de-wereld-zijn.6
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3.

Naar binnen en naar buiten draaiende lichamen vormen het meest herkenbare 
motief in Screws. Het is niet de draaibeweging van een tol die we te zien krijgen, 
met zijn karakteristieke, voortdurend wegspringende punt, maar – en dat is 
natuurlijk niet verwonderlijk – die van een schroef. Als we choreografie op haar 
meest basale niveau kunnen beschouwen als het voorschrijven van bewegingen 
in tijd en ruimte, dan werd het gros van de bewegingen waaruit deze voorstelling 
is opgetrokken binnen wel erg nauwe ruimtelijke kaders geschreven. Tijdens het 
eerste deel (een reeks duetten en trio’s) wandelen de performers telkens rustig 
naar één bepaald punt in de ruimte, om zich daar gedurende een paar minuten 
haast letterlijk in vast te schroeven. Met de blikken van de toeschouwers gebeurt 
iets soortgelijks: zij kunnen zich mee concentreren op dat ene stille punt. Voeten 
haken of knopen zich in elkaar, terwijl de overige lichaamsdelen naar buiten 
plooien. Wanneer de performers vervolgens langzaam beginnen te draaien, dan 
draaien ze dus als een collectieve schroef. Een derwisj, die lijkt wel eindeloos door 
te kunnen tollen; hier loopt de beweging uiteindelijk steeds vast. 

Na het schroeven volgt daarom onvermijdelijk het ontschroeven, na het verwik-
kelen het ontwikkelen, op het verknopen volgt het ontknopen. Dat punt in de tijd 
waarop het ‘heen’ omslaat in het ‘weer’ en het einde bijgevolg in een nieuw begin, 
roept herinneringen op aan een van de iconische werken van de arte povera- 
beweging, Torsione van Giovanni Anselmo uit 1968. De sterkste versie van deze 
sculptuur bestaat uit een ijzeren ring in de muur van een museum, waaraan een 
brede leren band hangt. Anselmo stak een ijzeren staaf door het oog van die 
band en draaide hem zo ver als mogelijk op. De muur, waar één kant van de staaf 
tegen steunt, of beter: hard tegen duwt, voorkomt dat de band en de staaf met 
een explosieve kracht terug loswikkelen. Torsione houdt zo een bijna ondraaglijke 
spanning vast: het punt van omslag blijft er bevroren in de tijd. 

De performers van Screws moeten elkaar voortdurend stevig vasthouden en 
door elkaar vastgehouden worden, willen ze een collectieve val voorkomen. De 
omgekeerde piramides die de verschillende duetten en trio’s van het eerste deel 
vormen, zijn fundamenteel andere, heel wat kwetsbaardere figuren dan die die 
courant zijn bij de balanceeracts van de partneracrobatie: niet alleen de mense-
lijke piramide, maar zelfs de colonne à deux heeft met de drager een bredere 

“De performers van Screws  
moeten elkaar voortdurend stevig 

vasthouden en door elkaar vastgehouden 
worden, willen ze een collectieve  

val voorkomen.”
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basis en met de vlieger een smallere top. Screws benadrukt de precariteit van 
de fysieke onderhandeling met de zwaartekracht. De gemaakte bewegingen 
brengen de lichamen virtueel uit evenwicht, wat noopt tot het gedurig verleggen 
van de zwaartepunten. Die geleverde balansarbeid 7 is noodzakelijk collectief 
werk, zonder arbeidsdeling. Veeleer is sprake van een snelle symbolische ruil, 
een gezwinde uitwisseling van steun en tegensteun. Voorbij een bepaald punt 
zal een lichaam dat sterk achterover helt gewoonweg vallen – tenzij een ander 
lichaam het ondersteunt, vanuit een positie die voor voldoende tegengewicht 
zorgt, zonder dat men wordt ‘overvallen’ door het gewicht van het bijna-vallende 
lichaam en zo zelf onderuitgaat. Deze cycli van wegen en tegenwegen worden 
primair gestut door vertrouwen in het kunnen van de ander: zonder dat 
vertrouwen geen samenwerking.

De precaire balansarbeid van de duetten en trio’s resulteert in vele horizontale 
spiegelbeelden. De performers doen hetzelfde, ze mimeren elkaars bewegingen 
symmetrisch: bij een schroefbeweging draait de ene het been naar rechts, de 
andere het been naar links. Bekende noties als unisono (letterlijk: eenstemmig-
heid, in de context van dans: samen dezelfde beweging maken) en contrapunt of 
noot tegen noot (beweging tegen beweging) krijgen in deze context een andere 
invulling. In Screws verwijzen ze in de eerste plaats naar de verwevenheid van een 
elkaar reflecterende kracht en tegenkracht, gewicht en tegengewicht. 

In het slotdeel bereikt de praktijk van partnering haar momentum met een 
levendig doorgechoreografeerd sextet, eerst zonder en vervolgens met muziek. 
De onderhandeling met de zwaartekracht verkrijgt er haast een sierlijkheid 
waarin op een gebroken manier de gratie van het corps de ballet meeklinkt. 
De omgekeerde piramide is nog zichtbaar aanwezig maar gaat vergezeld van 
complex verknoopte groepsfiguren in de vorm van sterren, rozetten en cirkels, die 
een veel breder grondoppervlak innemen. De architecturale idee van de tense-
grity, of tensional integrity, uitgevonden door kunstenaar Kenneth Snelson en 
verder ontwikkeld door futuroloog Buckminster Fuller, vormt hier de belangrijkste 
choreografische inspiratiebron. Denk aan een doorsneehuis. De muren daarvan 
zijn opgebouwd uit verschillende lagen bakstenen. Compression (samendruk-
king) wordt gestapeld op compression. Zo houden de muren en bijgevolg het 
huis stand tegen de zwaartekracht. Tensegrity vervangt dat standaard struc-
tuurprincipe door een dynamisch web van compression en tension (spanning, 
uitrekking), waarbij de samengedrukte delen elkaar zelfs niet hoeven te raken. 
De integrale samenhang van alle elementen zorgt ervoor dat als je op één punt 
zou duwen, de hele constructie zich zou herconfigureren, als het ware mee zou 
zinderen. De idee heeft vandaag zowel toepassingen in de werelden van de  
architectuur, het productdesign als de geneeskunde. Binnen het slotsextet van 
Screws verlegt ze de nadruk van de balansarbeid die de hele voorstelling karak-
teriseert: de precariteit van het begin is afgenomen; de collectieve veerkracht 
neemt de overhand. 
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4.

In hoeverre kun je collectieve onderhandelingen met de zwaartekracht choreo-
graferen? Binnen de hedendaagse dans maakt men traditioneel een onderscheid 
tussen choreografie en improvisatie, tussen voorgeschreven en vrije maar bewust-
in-de-situatie gecreëerde bewegingen (niet te verwarren met arbitraire uitingen van 
fysieke spontaniteit). Het verschil kalfde ondertussen af door de inburgering van 
hybride praktijken als gestructureerde improvisatie: in een score worden momenten 
van improvisatie ingeschreven, of een choreografische structuur fungeert als een 
los kader van regels dat de performers zich de hele tijd kunnen toe-eigenen. 

Ook Screws lijkt op het eerste gezicht een samengaan van choreografie en improvi-
satie. Choreograferen komt neer op het structureren, ritmeren (met of zonder muziek)  
en fixeren van bewegingen, die zo in een tweede instantie gedicteerd en heropge-
voerd kunnen worden. De relatieve onvoorspelbaarheid van de verschillende soorten 
krachtenconfiguraties die de partituur van deze voorstelling creëert, verhindert 
echter een passieve uitvoering. De onderliggende ontologie van Screws draagt een 
nietzscheaanse stempel: net als de wereld in haar geheel is elk lichaam een beweeg-
lijk krachtenveld dat reageert op externe krachten en waarbinnen, mede in functie van 
pressies uit de omgeving, zich op ieder ogenblik een nieuwe verdeling aftekent tussen 
dominante en gedomineerde componenten. 8 Met elke microsituatie dienen de perfor-
mers hun onderlinge verhoudingen en die tussen hen en de zwaartekracht te heron-
derhandelen – een taak die uiterst dwingend is en geen vrije improvisatie verdraagt. 

Screws, Oerol  © Bart Grietens
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De uitvoering van de partituur verloopt op een geconcentreerde, berekenende 
manier, waarbij iedere performer op de eigen habitus en de intuïtie van de 
anderen vertrouwt. Dit strategische opereren binnen de beperkingen opgelegd 
door choreografie, maakt dat in Screws niet wordt geïmproviseerd maar genavi-
geerd. Hoewel bij de meeste dansvoorstellingen de macropartituur tot constante 
micronavigaties aanzet, zorgt deze wisselwerking hier voor extra spanning. 
Waarschijnlijk zit de tweeslachtige artistieke achtergrond daar voor iets tussen: 
het risico dat het mis kan gaan en een kleine misstap een wig kan drijven tussen 
partituur en performance, is een constitutief element van de ervaring van heel wat 
circus in het algemeen, en acrobatie in het bijzonder. 

5.

De continu verschuivende fysieke afhankelijkheden en beïnvloedingen maken van 
Screws een door en door sociale choreografie. Op geen enkel moment beweegt 
een performer alleen. Als actor is hij of zij deel van een netwerk van actoren; zijn of 
haar agency of handelingsvermogen staat steeds in relatie tot dat van anderen. ‘An 
actor is what is made to act by others’, merkt socioloog-filosoof Bruno Latour op in 
zijn samenvatting van de door hem in de steigers gezette actor-netwerktheorie, die 
de sociologie danig heeft opgeschud. 9 De uitspraak zou niet misstaan als motto 
van Screws, temeer omdat Latour onder die ‘actoren’ ook niet-menselijke entiteiten 
sorteert. Naast de zwaartekracht spelen een aantal voorwerpen een belangrijke rol 
in de voorstelling. Dat is niet verwonderlijk. Bij behoorlijk wat circusdisciplines staat 
de interactie met een object, instrument of toestel centraal – sterker nog, de inter-
actie met jongleerballen of -kegels, een hoepel of een touw, is vaak de bepalende 
factor voor het aparte van de circusdiscipline: zonder trapeze geen trapezist. 

Net als een groeiende groep van collega’s, morrelt Alexander Vantournhout aan deze 
disciplinaire vakjes, niet enkel door circus te verbinden met hedendaagse dans of (in 
andere projecten) met theater, maar ook door voorwerpen te introduceren die traditi-
oneel niet in de wereld van het circus thuishoren. Zo’n demarche biedt perspectieven 
voor experimenteel bewegingsonderzoek en onconventionele vormen van virtuositeit.

Vantournhouts bijzondere voorliefde voor prothesen bleek al uit de Buffalo-schoenen 
met hoge zolen die hij in ANECKXANDER (2015, in co-creatie met Bauke Lievens) 
aantrok. Door zijn benen langer te maken, ontstonden nieuwe fysieke mogelijkheden 
én beperkingen. Van het grote aantal uiteenlopende objecten die de ploeg van 
Screws in de loop van het werkproces verkende, haalden de ijsschoenen, de houten 
vloerplanken, de constructie met de metalen buis en het speciale schoeisel om er 
omgekeerd aan vast te hangen, de aerodynamische fietshelm, het valscherm en de 
bowlingbal de première. Als actoren bezitten deze elementen geen intentionaliteit, wel 
een handelingsvermogen: zij kunnen handelen en, vooral, ze kunnen de handelingen 
van anderen mogelijk of onmogelijk maken, ze afremmen, blokkeren of faciliteren. 
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Hoe complex de interacties tussen performer en voorwerp kunnen zijn, toont de 
solo, of liever: het duet van Vantournhout met de bowlingbal in het middendeel van 
Screws, dat fel contrasteert met alles wat daarvoor en daarna komt. Wanneer je 
objecten vanuit andere contexten het circus binnenloodst, dan gebeurt er behalve 
met het circus ook iets met die objecten: hun normale functies en affordances 
worden relatief. Dat laatste begrip slaat op de specifieke handelbaarheid die een 
voorwerp vanuit zijn vorm en constitutie vooropstelt. Bij fysieke experimenten 
kun je de affordance volgen en die langzaam doen kantelen, of je kunt er juist 
hard tegenin gaan. Het duet met de bowlingbal lijkt het resultaat van oefeningen 
binnen de eerste categorie: de vingers van de performer zitten verzonken in de 
gaten van de bal en de verschillende slingerbewegingen voorafgaand aan de worp 
waarmee zo’n gevaarte normaliter de bowlingbaan op schiet, zijn zichtbaar als 
basismotief van de choreografie. Een cruciaal punt van verschil is dat zijn hand 
met een leren polsband is vastgeklonken aan de 5,5 kg zware bal. Het voorwerp 
transformeert zo tot een prothese – in dit geval niet het vervangstuk voor een 
missend lichaamsdeel, maar een extensie van het bestaande lichaam. De worpen 
die door de slingerbewegingen worden aangekondigd, hebben bijgevolg een 
impact op het lichaam van de performer: die slingert zichzelf uit evenwicht, weg 
van zijn zwaartepunt, weg van de plaats waar hij zich zonet nog bevond. 

Screws, Perplx  © Bart Grietens
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Naast deze fundamenteel andere, energiekere verhouding tot de zwaartekracht 
verschilt het duet sterk van de rest van de voorstelling door zijn expliciet virtuoze 
karakter en narratieve suggestiviteit. Vantournhout loopt rond in krimpende en 
groeiende spiralen terwijl hij tegelijkertijd, zijn arm met de bal vooruit gestrekt, 
vliegensvlug om zijn eigen as heen wentelt. De hoge moeilijkheidsgraad van de 
indrukwekkende bewegingen gaat gepaard met een gevaar, een risico dat je 
vanaf een afstand bijna lijfelijk kunt ervaren: zonder de juiste beheersing scheurt 
zo’n zware bal je armspieren. Onvermijdelijk doen de rotaties ook denken aan 
grootse, kosmische bewegingen. Al snel tovert je verbeelding de bowlingbal om 
tot een planeet, en de concrete ruimte waar het duet plaatsvindt tot dé ruimte. 

Een vraag dringt zich op: welk soort figuur stelt Vantournhout voor binnen deze narra-
tieve constellatie? Danstheoreticus André Lepecki schrijft: ‘Rethinking the subject 
in terms of the body is precisely the task of choreography’.10 Als we die idee volgen, 
welke subjectiviteit spreekt dan uit de interacties tussen de menselijke performer en 
de bowlingbal? Op het eerste gezicht is het moeilijk om in Vantournhout geen kosmi-
sche jongleur te zien: Leonardo da Vinci’s Vitruviusman, Atlas die de wereld draagt, 
of – zo mogelijk nog sterker – een superhuman die dankzij het gewicht van de voor zich 
uit geworpen bal verder kan springen dan normaal. In zijn artikel over een ‘nederig 
circus’ richt Vincent Focquet zijn pijlen op een dergelijke doorgeslagen heroïek, die 
volgens hem zeer present is in de wereld van het circus. Hij beschouwt die als niet 
meer of minder dan een symbool voor het overmoedige westerse antropocentrisme, 
dat aan de basis ligt van de ecologische crisis. Volgens hem staat de circassien al te 
vaak voor ‘een mens die jongleert met objecten in de wereld en ze in een baan dwingt 
rond zichzelf, het triomfantelijke subject als centrum.’ 11

Het bewustzijn dat het tien minuten durende duet kon worden geassocieerd met 
de heldhaftige mens die zijn omgeving onderwerpt en temt, zorgde ervoor dat 
Vantournhout vanaf een bepaald moment in het creatieproces met een T-shirt 
zijn gespierde torso aan het zicht onttrok. Tegelijk roepen zijn interacties met de 
bal zelf een ambiguer beeld op, als we er tenminste nauwkeuriger naar kijken, 
voorbij die eerste reflexmatige projecties van heroïsme. Het duet genereert een 
beeld-in-strijd-met-zichzelf, net zoals de zeer korte, dolkomische passage van 
de man met de aerodynamische fietshelm en het valscherm dat doet. Als brugje 
tussen twee delen van de voorstelling rent Vantournhout in een lange boog naar 
de locatie waar het sextet zich even later ontvouwt. Het is een absurde actie:  

“Hoe complex de interacties tussen 
performer en voorwerp kunnen zijn, 

toont de solo, of liever: het duet van 
Vantournhout met de bowlingbal  

in het middendeel.”
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wat hem zou moeten versnellen, wordt tegengewerkt door iets wat hem vertraagt. 
In het duet is de bowlingbal evenmin een passief element in de krachtdadige 
hand van een menselijke performer. Fysieke beheersing valt niet samen met 
overheersing: ook hier gaat het om een sociale choreografie met een wederzijds 
karakter, die tot micronavigaties noopt.

Danstheoretica Erin Manning muntte de uitdrukking ‘leading / following’ ter 
omschrijving van de interactie van twee tangodansers, of de wisselwerking tussen 
een hond en de man of vrouw die hem uitlaat.12 Net zo kantelen in de partnering 
tussen man en bowlingbal de rollen van de leider en de volger voortdurend. 
Latours motto blijft er geldig: de door de bal bewogen beweger is een subject 
wiens agency een afgeleide vormt van het ‘stomme’ handelingsvermogen van het 
gehanteerde object, dat op zijn beurt een effect is van de steeds herhaalde cirkel-
bewegingen van Vantournhout. Als we de man met de bal al kunnen zien als een 
held, dan is het er wel een van de fundamenteel absurde soort: de held maakt van 
zichzelf voortdurend een niet-held, zijn menselijk bewegen lokt een niet-menselijk 
tegenbewegen uit dat zijn sturen méé begint te sturen. 

“De choreografie vereist een reële fysieke-
mentale absorptie die zodanig sterk is 

dat het bewustzijn niet ook nog eens 
de blikken van de toeschouwers kan 
monitoren, laat staan entertainen.”
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6.

Naast een locatievoorstelling is Screws ook een mobiele performance die de 
toeschouwer op een specifieke manier positioneert en aanspreekt. Het publiek 
wandelt van situatie naar situatie: op het moment dat een sequentie afloopt, 
begint elders een nieuwe reeks bewegingen. Meestal vormt zich na zo’n korte 
wandeling bijna spontaan een mensencirkel rond de performers, die de werking 
van de traditionele circuspiste mimeert. Zijn voornaamste waarmerk is de alom-
tegenwoordige publieksblik; de performers zijn zichtbaar vanuit iedere hoek: er is 
geen voor- of achterkant, geen centrale positie vanwaaruit ze de kijker adresseren 
en zijn of haar blik kunnen dirigeren. Het maakt hen kwetsbaar. Ze kunnen niets 
verbergen, en evenmin spelen met het verschil tussen een visuele focus in de 
publieke aandacht en haar marges of rafelranden. 

Screws weert behalve de frontale theatrale setting ook de theatraliteit. 
Theatraliteit, dat is met meer of minder nadrukkelijkheid het kijken van een of 
meer anderen in het eigen handelen verdisconteren. De theatrale performer posi-
tioneert zich welbewust in het kijkveld en reageert op de blik van de toeschouwer. 
Spelen, in de zin van acteren, komt dan neer op manipuleren: je bespeelt het 
kijken door het te beantwoorden met doordacht geconstrueerde handelingen die 
wisselen tussen aantrekken en afstoten, slinks verleiden en bruusk wegkijken. 
Dat soort theatraliteit, zo wist Denis Diderot al, staat tegenover absorptie, of het 
zodanig verzinken in een activiteit dat men de aanwezigheid van een of meerdere 
kijkers spontaan vergeet.13 De niet-theatraliteit is in Screws geen statement, zoals 
bij Judson Dance of, recenter, in de zogeheten conceptuele dans. 

Bij een Jérôme Bel of een Boris Charmatz symboliseert het louter uitvoeren 
van bewegingen, met een neutraal gezicht en de negatie van iedere zweem 
van expressiviteit, een gewilde ‘nulgraad van het theatrale’. Dat zorgt voor een 
levensgrote paradox omdat de bewuste negatie van theatraliteit per definitie 
een specifieke vorm van theatraliteit oplevert: doen alsof je niet doet alsof maar 
gewoon bezig bent, blijft een vorm van doen alsof. Deze gefingeerde non-thea-
traliteit is er niet in Screws. Door de complexiteit en het permanent aanwezige 
risico, moeten de performers zich daadwerkelijk concentreren op de verdeling 
van hun fysieke krachten, individueel en samen, in relatie tot de immer voelbare 
werking van de zwaartekracht. De choreografie vereist een reële fysieke-mentale 
absorptie die zodanig sterk is dat het bewustzijn niet ook nog eens de blikken van 
de toeschouwers kan monitoren, laat staan entertainen. 

De afwezigheid van theatraliteit, in combinatie met de relatieve fysieke nabij-
heid van de performers, vergemakkelijkt de identificatie met lichamen in plaats 
van gezichten – de gebruikelijke poorten naar vermoede psychologische indivi-
dualiteiten of narratieve hints. Dramaturg en essayist Jeroen Peeters beschrijft 
treffend tot welke lichamelijke identificatie dans aanleiding kan geven:  
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‘In dance the imaginary intertwining and multiplication of the bodies of 
performers and spectators – who project themselves in places where they are 
necessarily physically absent – literally and actively situates vision between 
moving bodies.’ 14 Paradoxaal genoeg kun je dat eigen lichaam al eens ‘vergeten’ 
wanneer je in het donker in een comfortabel stoeltje een doorsnee-dansvoor-
stelling bijwoont. De korte wandelingen, de vorming van de publiekscirkels  
of het kijken vanuit een staande positie zorgen bij Screws voor een grotere, 
daadwerkelijk fysieke inleving. De balansarbeid slaat over op de ervaring van  
de toeschouwer: plots merk je dat je 
heel lichtjes staat mee te draaien. 

Screws maakt specifieke manifesta-
ties van lichamelijk-in-de-wereld-zijn 
zintuiglijk invoelbaar. Hoe verhouden 
de gechoreografeerde onderhande-
lingen met de zwaartekracht zich tot 
je alledaagse onderhandelingen? 
Zonder veel spektakel toont de 
balansarbeid van de performers de 
gedwongen solidariteit-in-materia-
liteit, het simpele maar verreikende 
feit dat we omwille van de zwaarte-
kracht als lichamelijke wezens niet 
enkel zijn verbonden met de organi-
sche wereld (de essentiële les van  
de ecologie en diverse levensweten-
schappen), maar ook met niet-orga-
nische werkelijkheid (de elementaire 
les van de fysica). De echtheid van 
de voorstelling  – of misschien juister: 
het door haar gecreëerde performa-
tieve werkelijkheidseffect 15 – zit in de 
naakte manier waarop ze deze waar-
heid aanschouwelijk maakt.

Sébastien Hendrickx is redacteur bij Etcetera, geeft 
les in KASK/School of Arts en werkt als dramaturg.  
Rudi Laermans is gewoon hoogleraar sociale theorie 
aan de KU Leuven en is tevens actief als essayist. 
 

De Engelse vertaling van deze tekst verschijnt in 
een publicatie rond Screws, die dit najaar verschijnt. 
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‘IK WILDE GEEN 
CHOREOGRAFE 
WORDEN, WEL EEN 
BETERE DANSERES’

CHRYSA PARKINSON OVER HET AUTEURSCHAP VAN DE DANSER 
EN DE TRANSMISSIE MET DE CHOREOGRAAF

De verzameling van voorstellingen die een 
choreograaf of een theaterregisseur heeft 
gemaakt, noemen we – tenminste als er een zekere 
consensus bestaat over het artistieke belang 
ervan – een oeuvre. Wat bouwen dansers en acteurs 
op tijdens hun professionele loopbaan? Welke 
symbolische en economische waarde genereert 
hun kunde? Zijn zij als uitvoerende kunstenaars 
ook ‘auteurs’? Een gesprek met Chrysa Parkinson, 
danseres voor onder meer Boris Charmatz, Anne 

Teresa De Keersmaeker, 
Jonathan Burrows 
en Eszter Salamon, 
danspedagoge 
aan P.A.R.T.S. en 
directeur van de 
performanceafdeling 
van DOCH Uniarts in 
Stockholm.

• Angela Conquet en Jana Perkovic

 ©
 C

h
ry

sa
 P

a
rk

in
so

n
 &

 Z
a

n
 W

im
b

er
le

y

46



Angela Conquet In je theoretische werk 
bestudeer je je danspraktijk 
in het licht van auteurschap, 
een concept dat van kapitaal 
belang is als we over werk 
en waardecreatie willen 
nadenken. Je hebt het altijd 
over jezelf als danseres, en over 
hoe je je niet in de rol van de 
choreografe hebt laten duwen. 

Chrysa Parkinson Het is nu ook weer niet 
zo dat mensen constant aan mijn 
deur stonden om me te overtuigen om 
choreografieën te maken. (lacht) De 
verwachting heerst wel degelijk dat 
je je ontpopt tot choreograaf zodra 
je een bepaalde maturiteit hebt in de 
danswereld. Daar ga ik tegenin.

A.C. Wat zegt dat over de werk-
omstandigheden binnen 
hedendaagse dans? De stap 
van danser naar choreograaf 
heeft iets weg van die van 

handenarbeid naar een 
managementpositie.

C.P. Inderdaad. Ook binnen de 
arbeidsdeling van de hedendaagse 
kunst heeft alles zijn waarde. Het 
concept wordt doorgaans belang-
rijker geacht dan de arbeid of het 
vakmanschap dat je nodig hebt om 
met concreet materiaal aan de slag 
te gaan. Samen met andere kunste-
naars op materialen doorwerken, 

nieuwe materialen construeren, geeft 
mij persoonlijk erg veel voldoening. 
Tijdens een werkproces maak je zo’n 
steile leercurve door. Zelf trek ik minder 
scherp de grens tussen vakmanschap 
en concept. Het maakproces houdt 
conceptcreatie in, wat bij dans erg 
duidelijk is: een vooropgezet idee kan 
enorm veranderen wanneer het in de 
studio effectief belichaamd wordt. 

Jana Perkovic    Was je je altijd al bewust 
van je wil om danseres te 
zijn en te blijven? Of is deze 
manier van denken met de 
jaren gekomen?

C.P. Ik heb echt altijd al willen 
dansen, al zit er wel een evolutie in 
mijn verhouding tot wat dans is. Ik ben 
beginnen te dansen toen ik drie jaar 
was; nu ben ik 51. In de tussentijd is er 
wel wat veranderd in hoe ik dans ervaar. 
Bovendien hebben er veel verschui-
vingen plaatsgevonden in de sector van 
de hedendaagse dans zelf. De verwach-
tingen ten opzichte van dansers zijn 
veranderd – op het vlak van wat ze geacht 
worden te produceren in de studio, waar 
ze aandacht aan moeten schenken en 
kennis over moeten hebben. 
 Tijdens mijn opleiding werd 
ik zelden zo getalenteerd bevonden als 
ik zelf dacht te zijn. Ik had vertrouwen 
in mijn eigen kunnen, en een sterk 
idee over wat dans is. Het gebeurde 
meermaals dat ik naar iets keek en zei: 
‘dat werkt niet’ of ‘dat klopt niet’ of ‘dat 
houdt geen steek’. Toch probeerde ik te 
doen wat mensen van me verlangden, 
omdat ik goed wilde worden, omdat 
ik beter wilde worden. Erkend worden 
als kunstenaar was voor mij altijd een 
soort strijd, zeker toen ik jonger was.  
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Mensen opperden vaak dat ik 
choreografe moest worden. Daar 
kreeg ik toen al de kriebels van! Ik 
wilde gewoon een betere danseres 
worden. Een dansopleiding is een 
voortdurende confrontatie met je eigen 
tekortkomingen.

HET LICHAAM ALS 
INSTRUMENT EN MATERIAAL 
VAN DE AMBACHT

C.P. Rond mijn 27ste begon het 
me plots echt te dagen: binnen de 
dans als kunstenaar aan maturiteit 
winnen betekende automatisch 
dat je choreograaf werd. Ik wilde 
daarentegen matuurder worden als 
kunstenaar-danseres. Dat besef 
kwam er mede onder invloed van Tere 
O’Connor, voor wie ik aan de slag 
was als danser. Hij creëerde alles. Hij 
verzorgde al het materiaal, de muziek, 
de belichting en de set. En hij erkende 
mijn rol als kunstenaar daarin. Dat 
betekende heel veel voor mij. Een paar 
jaar later ontmoette ik Deborah Hay. 
Haar artistieke praktijk is geworteld 
in het werken met de zintuiglijke 
ervaringen die je als danser hebt. Hays 
denken gaf me een stevige theoreti-
sche basis om verder te reflecteren 
over de rol van de danser. 

A.C. Deborah Hay zei dat een 
dansopleiding draaide om 

proberen. Je probeert  
altijd iets te doen wat je  
niet kunt, om ergens beter  
in te worden. Hoe corres-
pondeert dat met jouw 
opvatting van een praktijk?  

C.P. Het punt is dat het woord 
‘praktijk’ op verschillende manieren 
gebruikt wordt. Het betekent verschil-
lende dingen voor verschillende 
mensen. Ik geloof dat proberen er 
toch een belangrijk deel van uitmaakt, 
net als herhaling: het gaat om dingen 

“Binnen de dans als kunstenaar 
aan maturiteit winnen betekende 

automatisch dat je choreograaf werd.  
Ik wilde daarentegen matuurder worden 

als kunstenaar-danseres.”
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steeds opnieuw doen. Er is ook een 
soort inscriptie mee gemoeid: je kerft 
als het ware bepaalde coördinaties in 
je lichaam. Ik ben heel erg beïnvloed 
door releasetechnieken, soms ook wel 
somatische technieken genoemd.
Dat zijn leervormen waarmee je licha-
melijke gewoontes kunt opmerken, 
zodat je die bewust kan gebruiken of 
niet. ‘Release’ heeft hier dus weinig te 
maken met loslaten of ontspannen, 
maar alles met het vermogen om 
gewoontepatronen te navigeren. 
Sommige gewoontes werken veelzij-
digheid in de hand, andere verkleinen 
je fysieke gamma. Wie al even 
meedraait als lichaamskunstenaar of 
vakman, voelt op gezette momenten 
onvermijdelijk de nood om die 
gewoontes te veranderen, afhankelijk 
van waaraan en waarmee hij of zij op 
dat ogenblik werkt.

J.P. Je hebt je eerder al laten 
ontvallen dat je een 
‘ambachtelijke kunstenaar’ 
bent, dat je ‘creëert met 
behulp van de materialiteit 
van het lichaam’. Wat bete-
kent dat voor jou?

C.P. Ik zou zeggen dat ik creëer 
met het materiaal van bewegingen en 
dat mijn lichaam een geleider is voor 
dat materiaal. Ook stijl beschouw ik 
als materiaal. En tijd, ruimte, nabij-
heid, affect. Affect is iets waarmee ik 
kan werken. Ik kan eraan trekken, ik 
kan ertegen duwen, ik kan het doen 
krimpen of het doen uitdeinen. Dat 
alles is materialiteit. Mijn lichaam 
bestaat niet zonder al die elementen. 
Het is niet zo dat ik met mijn lichaam 
werk, en dat ruimte en tijd ergens 

los daarvan bestaan. Mijn lichaam 
bevindt zich in een bepaalde ruimte 
en een bepaalde tijd, vaak samen met 
de lichamen van anderen. Eigenlijk 
houd ik niet zo van het idee van ‘het 
lichaam’. Ik weet niet goed wat dat 
is. Er zijn specifieke lichamen – mijn 
lichaam, jouw lichaam, dat lichaam – 
maar ‘het lichaam’, los geweekt van 
zijn psyche of context, bestaat niet.

J.P. De socioloog Richard 
Sennett ontwikkelde een 
definitie van vakmanschap 
als een productiemodus 
en als een vorm van socia-
biliteit. Hij omschrijft het 
als ‘denken doorheen het 
maken’, ‘denken met je 
handen’, en plaatst het 
tegenover abstract rede-
neren, dat pas in tweede 
instantie wordt omgezet in 
een handeling. Al probe-
rende en herhalende bouwt 
de ambachtsman kennis op 
in de situatie. Het gaat er 
niet om je theoretisch buiten 
de situatie op te stellen, je 
denken daar te perfectio-
neren en het daarna op de 
situatie toe te passen. 

C.P. Ik denk dat vakmanschap en 
hoe ik het ervaren heb ook afhangt van 
groepsrelaties. Hoe andere mensen 
werken met hun materialen, beïnvloedt 
hoe ik met mijn materialen omga. Ik 
neem in die uitwisseling een heel late-
rale positie in, waarbij elk contact – de 
manier waarop iemand me aanraakt, 
opheft, duwt, hoe we fysiek met elkaar 
omgaan – materiaal is dat ik moet 
begrijpen en moet verwerken. 
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 Toen ik onlangs Sennetts 
boek over ambacht, The Craftsman, 
herlas, kwam ik een quote tegen van 
John Ruskin uit The Stones of Venice. 
Het gaat erom een vakman met een 
nieuwe techniek te confronteren, en 
het verlies van controle over het eigen 
kunnen dat daarmee gepaard gaat. 
Stel: er is een groepje ambachtslui 
aan het werk. Wat ze ook aan het 
maken zijn, ze doen het goed. Ze doen 
het op de manier die ze kennen. Als 
jij dan zegt: ‘Je zou het ook op deze 
manier kunnen proberen’, dan maak 
je het hen op dat moment moeilijk. Ze 
zullen de mist ingaan. Het zal ingewik-
keld zijn. Maar tegelijk geef je hun zo 
wel de optie om, wanneer de nieuwe 
techniek geïntegreerd begint te raken 
in hun werk, de dingen zus of zo aan  
te pakken.

DE DANSER,  
DE CHOREOGRAAF EN  
DE CONTEXT

J.P. In je theoretische werk ga je 
in de aanval – als ik zo’n sterk 
woord mag gebruiken – tegen 
het onderscheid tussen 
de choreograaf als auteur 
en de danser als diegene 
die door de auteur wordt 
gekneed. Je tekent bezwaar 
aan tegen de dualiteit van 
de actieve choreograaf (de 
maker, auteur, degene die 
het overzicht heeft en de 
beslissingen neemt) en de 
meegaande danser (als 
plooibaar materiaal voor  
de choreograaf om mee  
te werken).

C.P. Ik ben niet de enige die zich 
hiertegen verzet. In sommige samen-
werkingen met choreografen is het mijn 
hoofdtaak om hen aan het choreogra-
feren krijgen. ‘Ik wil echt jouw mening 
horen.’ ‘Ik ben hier omdat ik bij jou en 
jouw stem wil zijn.’ De stress om leiding 
te geven of groepen te commanderen 
of zelfs te tiranniseren maakt mensen 
angstig en onzeker in hun positie van 
choreograaf. Voor alle duidelijkheid: 
ik ben niet bang om opgedragen te 
krijgen wat ik moet doen, of hoe ik het 
moet doen. Om instructies, suggesties 
en commentaren te krijgen. Ik houd 
daarvan. Het is een belangrijk deel van 
het plezier van mijn werk. De polariteit 
die mij interesseert, is niet zozeer ‘jij 
moet de baas zijn en mij vertellen wat 
ik moet doen, en ik mag het materiële 
lichaam zijn, en worden wat jij wil dat 
ik word’. Ik denk dat het oké is als één 
kunstenaar dienstdoet als de auteur 
van een werk, en dat ik in dat werk een 
rol opneem. Rollen hoeven niet per se 
symmetrisch te zijn om gelijkheid te 
bereiken op de werkvloer.
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J.P. In zijn boek is Richard 
Sennett het oneens met 
Hannah Arendt, die een 
hiërarchisch onderscheid 
maakte tussen handwerk, 
waarmee we onze dierlijke 
behoeften bevredigen, en 
de hogere wereld van de 
kunsten, politiek en ga zo 
maar door. Sennett bena-
drukt de waarde van hand-
werk – een waarde die het 
geproduceerde overstijgt. 
Ik vraag me af of we, door 
Arendts hiërarchie te instal-
leren en de lijfelijke arbeid 
van een danser minder 
waardevol in te schatten 
dan het denkwerk van de 
choreograaf, geen algemeen 
politiek en democratisch 
probleem creëren. 

C.P. Ik denk dat veel ook te maken 
heeft met de scheiding tussen ‘ding-
heid’ en ‘zijnheid’ (thinglyness and 
beingness) waaraan we ons nog altijd 
vastklampen. Als ik als danseres het 
object ben, dan heb ik geen recht op 
gedachten of beschik ik zogenaamd niet 
over het vermogen om iets te conceptu-
aliseren. Vreselijk vind ik dat. Ik zou echt 
graag afstappen van de splitsing tussen 
subject en object in het algemeen. 
Onder invloed van de kwantumfysica, 

object-oriented ontology en new mate-
rialism herbekijken we materialiteit 
vandaag fundamenteel: we kennen er 
een eigen zijn aan toe. We komen tot 
het besef dat antropomorfisme, het 
toeschrijven van een bewustzijn aan 
dingen die geen bewustzijn lijken te 
hebben, geen onverantwoordelijke zet 
is maar juist het potentieel heeft om 
de antropocentrische visie aan de kant 
te schuiven. We kennen materialen 
een plaats toe in de wereld die onze 
verantwoordelijkheid tegenover de 
wereld in een nieuw daglicht stelt.

A.C. Dat brengt ons bij de vraag 
van waardecreatie. Hoe 
krijgt een danser erkenning? 
Zelfs wanneer we zeggen: 
‘Oké, een danser vervult 
duidelijk een belangrijke 
rol in de werksituatie en 

fungeert als auteur’, dan 
geeft onze wereld hem of 
haar daar nog niet het nodige 
krediet voor. Tijdens een 
lezing in het Dancehouse 
in Melbourne had je het 
over jouw rol als performer 
in Cesena (2011) van Anne 
Teresa De Keersmaeker, en 
de manier waarop je jouw 
beweging binnen dat werk 
zowat had uitgevonden.  

“Ik kan eender welke beweging op 
eender welk moment uitvoeren. Je bent 
er nooit echt eigenaar van. Maar als ik 
het vermogen had om die beweging te 

bedenken, dan was die een gevolg van de 
context die de choreograaf had gecreëerd.”
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Tijdens de vragenronde zei 
iemand: ‘Je hebt nu zo lang 
gepraat over die bepaalde 
beweging; kan je ze eens 
voor ons doen?’ Er is plaats 
genoeg op het podium. En 
jij antwoordde: ‘Dat kan ik 
niet, ze behoort mij niet toe.’ 
Toen zei er iemand: ‘Hoeveel 
moeten we je betalen opdat je 
het zou doen?’ Waarop jij zei: 
‘Jij betaalt mij niet.’ Daarmee 
was de kous af. 

C.P. Ik kan eender welke beweging 
op eender welk moment uitvoeren. Er 
is overal beweging. Je bent nooit echt 
eigenaar van een beweging. Maar als ik  
het vermogen had om die beweging te  
bedenken, dan was die een gevolg van de 
context die Anne Teresa had gecreëerd. 
Ik heb dat niet in mijn eentje gedaan.  
Ik heb dat materiaal voor haar gemaakt.  
Zij heeft het ‘geëdit’, een plaats gegeven. 
Zij bepaalde wat het zou zijn. Mocht ik 
het vervolgens uit die situatie halen, dan 
zou het gefragmenteerd raken. Dan zou 
ik dat bewegingsmateriaal misplaatsen 
en van zijn integriteit ontdoen. 

EMPATHIE IN TRANSMISSIE 

A.C. Tijdens diezelfde lezing zei 
je: ‘De inhoud is de context, 
en de context is de inhoud. 
Ze gaan altijd hand in hand.’ 
Je hebt net verteld hoe Anne 
Teresa De Keersmaeker 
ruimte schiep voor jou als 
danser, voor jouw hande-
lingspotentieel om op dat 
moment in die ruimte die 
beweging te kunnen creëren, 

die nu deel uitmaakt van een 
groter geheel. Nu zou ik het 
graag even willen hebben 
over transmissie. Over hoe 
de kennis van de choreografe 
die de context en de inhoud 
in het leven riep, circuleert. 
Jij ging er vervolgens met 
jouw aandachts- en waar-
nemingsvermogen op in. Hoe 
vindt zo’n transmissie plaats?

C.P. Anne Teresa gaf mij geen 
handelingspotentieel. Dat potentieel 
ontstond in de interactie tussen 
een groep mensen in die specifieke 
setting, waardoor ik kon werken en 
materiaal kon creëren. Het resultaat 
werd door haar bewerkt, herwerkt en 
geïntegreerd in het geheel. Wanneer 
ik eender welke artistieke werksituatie 
binnenstap, dan maak ik deel uit 
van een esthetisch regime – dat is 
bij ervaren auteurs als Anne Teresa, 
Deborah Hay of Tere O’Connor niet 
anders dan bij een jongere kunstenaar 
als Andros Zins-Browne. Sommige 
van hun praktijken moet ik me 
eigen maken en die kunnen mijn 
vakmanschap een beetje afzwakken 
of aantasten. Ik moet namelijk iets 
proberen te doen waarvan ik niet echt 
weet hoe. Wanneer ik in een nieuw 
esthetisch regime beland, dan moet ik 
uitzoeken hoe mijn aard bij de aard van 
dit regime past – hoe ik begrepen word. 
Ik moet de ruimte vinden, een plastisch 
grensgebied, waarin ik een rol kan 
opnemen die begrepen kan worden 
door het geheel, door het nieuwe ding 
dat we allen samen maken. 

A.C. Dit doet me opnieuw aan de 
notie van transmissie denken.  
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Jij bent een vat vol kennis 
die aan jou is doorgegeven. 
Als je vandaag je eigen werk 
zou maken, wat zou er dan 
overschieten van die kennis 
die je in je draagt en die jouw 
lichaam misschien zelfs 
koloniseert?

J.P. De idee dat je ‘je eigen 
werk’ zou maken, gaat dat 
niet in tegen je hele denken? 
Natuurlijk heb je tot hiertoe 
niet het werk van anderen 
gemaakt. Het is altijd al 
jouw eigen werk geweest, 
nietwaar?

C.P. Er is het lange verhaal van 
mijn werk, en dan zijn er de rollen die 
ik opneem in het werk van anderen. 
Op het lange verhaal van mijn werk 
hebben al die andere kunstenaars  
hun weerslag, inclusief de dansers 
met wie ik samenwerk. Mijn lichaam  
is heel erg beïnvloed door al die tijd.  
Mijn collega-dansers lieten allemaal 
fysiek hun sporen op mij achter. 
 De auteur en curator Adrian 
Heathfield nodigde me uit om deel 
te nemen aan een keten van perfor-
mances, die in totaal een maand 
duurde. Ghost Telephone vond plaats 
in de context van de Sidney Biënnale 
(en liep van 15 maart tot 15 april 
2016, red.). Heathfield zette een paar 

choreografische parameters op in 
de Art Gallery of New South Wales. 
Een daarvan was dat ik me in een 
specifieke zaal zou installeren. Hij gaf 
me de keuze tussen twee ruimtes. De 
eerste was onmogelijk – het zou me 
drie maanden gekost hebben om die 
ruimte te begrijpen. De andere was 
een 19de-eeuwse zaal, opgebouwd rond 
een schilderij van Frederic Leighton, 
Cymon and Iphigenia. Heathfield 
stelde ook voor dat ik iets zou oppikken 
van de vorige kunstenaar die daar had 
gewerkt, de muzikant Hahn Rowe.
 Terwijl ik mezelf eraan herin-
nerde dat ik in de rol van de danser 
moest blijven, moest ik ook zien uit te 
vinden wat er precies ‘choreografisch’ 

“Op het lange verhaal van mijn werk 
hebben alle kunstenaars met wie ik werk 

hun weerslag, inclusief de dansers.  
Mijn collega-dansers lieten allemaal 

fysiek hun sporen op mij achter.”
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was aan Heathfields voorstel, wat ik als 
plastisch grensgebied kon gebruiken. 
Toen ik de ruimte binnenwandelde, zei 
ik direct tegen mezelf: ‘Oké, hier is de 
19de eeuw.’ Dat is al een intens choreo-
grafische situatie. Bovendien zijn er 
de bezoekers die binnen en buiten 
wandelen, en mij niet noodzakelijk 
verwachten. Zij hebben hun manieren 
van bewegen en zich verhouden – dat 
moet ik als materiaal aangrijpen. Ik 
kan niet doen alsof het oké is voor mij 
om zomaar over de grond te rollen in 
die heel verticale sociale ruimte, waar 
mensen hun ogen op een heel speci-
fieke manier gebruiken. Ik besloot om 
van die zaal ‘materie’ te maken met  
de choreografische voorwaarden die  
er al in besloten lagen. 

PLASTICITEIT EN 
KENNISSEDIMENTATIE

J.P. Je lijkt te pleiten voor het 
handelingspotentieel van de 
respons, van de reactie. Je 
verandert de ruimte niet. Je 
legt je eigen kracht niet op. 
Je reageert op mensen, op 
andere dansers, op choreo-
grafen, op het publiek.  
Het heeft iets weg van het 
vermogen van een verpleeg-
kundige, een therapeut of 
een recensent. Dit is een 
emotioneel type werk,  
want het vereist een enorm 
empathisch vermogen.  

Je moet ontvankelijk zijn en 
openstaan voor de stimuli 
die afstralen van hetgeen 
waar je op dat moment mee 
werkt. Het is ook iets traditi-
oneel vrouwelijks, omdat het 
emotioneel is, en traditioneel 
ondergewaardeerd. 

C.P. Juist, het is het onzichtbare 
werk. Ik wil daar nog aan toevoegen 
dat plasticiteit een heel dankbaar 
concept is geweest voor mij. De 
responsiviteit van een puur reactieve 
houding kan namelijk doodver-
moeiend zijn. Je verkeert in een 
constante staat van adaptiviteit,  
flexibiliteit en wendbaarheid.

“In sommige samenwerkingen met 
choreografen is het mijn hoofdtaak om 
hen aan het choreograferen te krijgen.”
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J.P. Het lijkt wel op werken bij 
McDonald’s.

C.P. Daar komt het eigenlijk 
op neer. ‘Inkomende bestelling, 
inkomende bestelling, inkomende 
bestelling …’ De hele tijd door. Er is 
dus een plastische grens tussen hoe ik 
gevormd ben en hoe ik naar buiten toe 
begrepen word door het geheel. De 
plasticiteit van deze grens zorgt voor 
een manoeuvreerruimte. Ze maakt 
mijn handelingsvermogen mogelijk. 
Elke situatie waarin ik terechtkom is 
anders; je handelingsvermogen als 
danser ontstaat altijd in relatie tot de 
specifieke omstandigheden waarin je 
je bevindt. 

A.C. Produceer jij iets als danser? 
Of produceer jij iets voor 
anderen? Valt er iets te 
verkopen? 

C.P. Dat is een heel interessant 
probleem. De hedendaagse dans-
cultuur is ook aan het veranderen. 
Toen ik in New York werkte, aan het 
eind van de jaren 1980 en het begin 
van de jaren 1990, was er een echte 
cultuur van les volgen. Iedereen volgde 
les en iedereen volgde les bij elkaar.  
Ik studeerde bij mijn collega’s. Bij  
leermeesters. Ik studeerde bij 
iedereen bij wie er te studeren viel.  
Die mensen leerden me ook lesgeven, 
tot ik zelf lessen begon te geven. Wat 
ik doorgaf waren procedures die ik had 
geleerd uit artistieke praktijken – in 
het leslokaal, in de studio, tijdens 
repetities. Dat werd de munteenheid 
waarmee ik werkte. Toen ik rond 1998 
naar Europa kwam, gaapte er echter 

een grote kloof tussen pedagogen 
en kunstenaars. Het was er vreemd 
om als performer ook nog eens les te 
geven. In New York, in de cultuur  
waar ik vandaan kwam, was het juist 
een noodzaak: het was dé manier om 
te overleven.

J.P. Ik denk dat de verhouding 
tussen beloning en werk 
een heel boeiend vraagstuk 
is. Want opnieuw: als een 
danser die geen choreograaf 
is, hou je aan het einde 
van het proces niets over 
dat je kunt verkopen. Als 
je choreograaf bent, leidt 
een choreografie een eigen 
leven. En dan kun je bij wijze 
van spreken even neer-
ploffen en achteroverleunen. 
Welk soort passieve assets 
heb je als danser, als iemand 
die niet achterblijft met een 
choreografie waarvan je het 
auteurschap kunt claimen?

C.P. Kennissedimentatie, leren 
om je aandacht te veranderen, om je 
aandacht te verplaatsen en anders 
naar dingen te kijken. De procedures 
die ik creëer omwille van de situaties 
waarin ik me bevind, worden van mij. 
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Sommige ervan behoren mij duidelijk 
toe. Ik kan ze overzetten, of delen 
ervan, naar andere situaties. Ik heb 
werkmodi, werkmethodes die ik met 
me meedraag.

EEN LICHAAM BESCHREVEN 
DOOR EEN PLAATS

J.P. Je maakte samen met 
gasten en studenten een 
bundel met teksten en 
opnames met de fantas-
tische titel The Dancer as 
Agent (Oral Site, 2014). 
Daarin bestudeer je de 
wisselwerking tussen ener-
zijds dans en anderzijds taal, 
beweging, tijd, ruimte, het 
sociale, het politieke en het 
ethische. In hoeverre heb 
jij, hebben wij vandaag het 
vermogen om de wereld te 
choreograferen? 

C.P. Ik geloof dat we over hande-
lingsvermogen beschikken wanneer 
we in een zinvolle relatie staan tot hoe 
we van buitenaf begrepen worden 
en tot de omgeving waar we deel van 
uitmaken. Met de discussies rond 
gender is het erg duidelijk. Als je 
simplistisch vereenzelvigd wordt met 
een enkel gender, en dat stemt niet 
overeen met hoe je zelf in elkaar zit, 
dan is er een probleem. Dan bevind  
je je in de verkeerde context. 
 Een van de zaken waar dans 
bijzonder goed geschikt voor is, en 
wat me de kunstvorm recent meer 
en meer heeft doen appreciëren, is 
het ontwikkelen van een verhouding 
tot de ruimte. Ik waardeer haar 

responsiviteit, haar vermogen om 
te reageren op een ruimte als iets 
dat je kunt materialiseren, iets 
dat ertoe doet voor mensen. Een 
plaats kan zich inschrijven in een 
lichaam en kan steun geven aan een 
verzwakt bewustzijn, een verzwakte 
aandacht. Mijn moeder lijdt al zeven 
jaar aan een cognitieve stoornis. Ze 
is nu negentig. Voor mij is het heel 
duidelijk dat ze kan functioneren op 
het niveau waarop ze momenteel 
functioneert – een behoorlijk hoog 
niveau, met veel humor en zonder 
angst – dankzij het feit dat ze gewor-
teld is in de ruimte. Ze weet waar 
ze is. Ze weet wat boven en wat 
onder is. Ze weet welke baan de zon 
beschrijft. Ze weet waar de maan 
zal verschijnen, of toch ongeveer. De 
maan is veranderlijk, maar ze kent 
haar variaties. Dit soort van inscriptie, 
hoe een lichaam beschreven kan zijn 
door een plaats, is iets waar ik heel 
nieuwsgierig naar ben en dat me 
enorm interesseert. Waarschijnlijk 
heeft het te maken met mijn job, 
waarvoor ik veel moet reizen. Ik heb 
een angst ontwikkeld voor ontworteld 
of ontheemd zijn. Voor mij is er een 
verband tussen het vermogen van 
dans om een ruimte ‘echter’ en mate-
riëler te maken, en het vermogen van 
een danspraktijk om een ethische 
praktijk te zijn. 

Angela Conquet is artistiek directeur van het 
Dancehouse in Melbourne. 
Jana Perkovic is kunstcritica en onderzoekster.  
Ze woont en werkt in Berlijn en Melbourne. 
 

Transcriptie: Daan Nicolay 
Vertaling: Lies Xhonneux 
Handgeschreven teksten: Chrysa Parkinson, 
'Documenting Experiential Authorship’. VIS Journal.
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EEN JONGE VROUW 
WORDT EEN OUDE MAN

EEN PLEIDOOI VOOR TONEELSPELEN ALS DOEN ALSOF

De kunstmatigheid van klassieke theatervormen 
lijkt vandaag te moeten onderdoen voor het 
‘echte’ van performance, documentair theater 
en participatieve kunst. Ook repertoire lijken 
we alleen te kunnen verdragen als het op 
smaak wordt gebracht met de actuele realiteit. 
Theater- en filmregisseur Timeau De Keyser 
van het gezelschap tibaldus vraagt zich af wat 
dat betekent voor de toneelspeler, die van doen 

alsof zijn beroep 
heeft gemaakt. 
Wat is nog de 
waarde van zijn 
kunde? De Keyser 
formuleert zeven 
gedachten, die 
ontstonden 
vanuit zijn 
eigen artistieke 
praktijk. 

• Timeau De Keyser
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Een van de mooiste woorden in theater is ‘alsof’. Het wordt niet alleen gebruikt om 
iets met iets anders te vergelijken en iets dus met iets anders te verbinden. Alsof 
toont ook iets wat er (nog) niet is. Dit ‘alsof’ lijkt nu onder vuur te liggen: we willen 
niet meer het ‘alsof’ van het theater, we willen enkel nog het ‘echte’. De toneel-
speler is ‘performer’ geworden, met alle gevolgen voor zijn kunde van dien.

1.

In documentair verteltheater valt het ‘alsof’ doorgaans weg. Doordat de werke-
lijkheid die erin wordt behandeld gegeven is, hoeft de constructie niet theatraal 
geloofwaardig te zijn om de toeschouwer te overtuigen. Wat we zien en horen 
is ‘echt gebeurd’. Performance bestaat dan weer uit echte, directe hande-
lingen – echte fysieke pijn bijvoorbeeld, geen representatie daarvan. Performance 
is vrij van de gekunsteldheid die eigen is aan fictie: vrij van personages, vrij van 
een narratief. We kijken naar lichamen die ‘zijn’. Wat we zien ‘gebeurt echt’. 
Participatief theater onderneemt op zijn beurt een poging om de toeschouwer 
van zijn zogenaamde passiviteit te redden door hem bloot te stellen aan echte 
ervaringen of ontmoetingen. Het spreekt niet enkel zijn kijkend, denkend en asso-
ciatief vermogen aan; hij moet ook deelnemen aan gesprekken, fysieke interacties 
of wandelparcours. Om echte ervaringen op te doen, moet hij gehoorzamen aan 
de vraag tot participatie. Binnen alle drie de bovenstaande (sub)disciplines is voor 
de toneelspeler en zijn ambacht niet of nauwelijks plaats. 

Ondanks het vele goede en belangrijke werk dat onder deze noemers valt, hangt 
er ook een zeker aura van artistieke credibiliteit aan vast. Die geloofwaardigheid 
krijgt een werk niet alleen door wat en hoe het communiceert, maar ook wáár 
het dat doet, in welke institutionele context. Er bestaat, op het vlak van echtheid 
en authenticiteit, een schijnbare tegenstelling tussen grotere culturele instel-
lingen en de marge. Ondanks het feit dat in Vlaanderen de lijn tussen centrum 
en marge moeilijker te trekken valt dan in het buitenland, bestaat deze spanning 
ook hier. In kunstenwerkplaatsen wordt – zo veronderstellen we – kritisch en 
politiek werk gemaakt, voorbij de status quo van pakweg de stadstheaters. 
Ironisch is dat hoe authentieker, hoe kritischer een werk zich lijkt op te stellen 
tegenover het theater van de macht, hoe groter zijn legitimiteit en marktwaarde 
is. Realiteit verkoopt. 

2.

Maakt deze honger naar het echte de toneelspeler stilaan werkloos? Moet hij 
vandaag plaatsmaken voor echte ervaringen en echte mensen met echte emoties 
en echte verhalen? Of is er toch nog een zinvolle relatie mogelijk tussen het 
gekunstelde spel van de acteur en de realiteit? 
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Voor mij blijft Bertolt Brecht een belangrijk vertrekpunt om hierover na te denken. 
In zijn tekst Een nieuwe techniek van toneelspelen bevrijdt hij de acteur van één 
dwingende rol, één dwingende interpretatie van de werkelijkheid: ‘De acteur 
speelt op zo’n manier dat zijn spel nog andere mogelijkheden laat vermoeden, 
en maar één van de mogelijke varianten is; (…) vastleggen van het niet dit maar 
dat.’ De theatraal verbeelde wereld is net als die buiten de muren van de schouw-
burg een mogelijke wereld, geen pure noodzaak of noodlot. Alternatieven blijven 
steeds denkbaar. De speler in Brechts politieke theater doet alsof, maar op een 
specifieke manier: hij toont zijn rol. Hij speelt met een zekere afstand, wat hem de 
mogelijkheid geeft om bewust naar zijn eigen personage te kijken, en het publiek 
er op een even onthechte manier naar te laten kijken. De acteur wordt niet gegij-
zeld door zijn personage; het personage wordt niet gegijzeld door de verwachte 
wereld. Brechts bedoeld gekunstelde variant van het doen alsof voorziet de relatie 
met de realiteit van een fundamenteel kritische lading. 

In 1991 wijdt Marianne Van Kerkhoven een nummer van het tijdschrift 
Toneelschrift aan de acteur. Daarin omschrijft ze het theater van begin jaren 1980 
als theater ‘waarin de werkelijkheid/aanwezigheid van de acteur sterker bena-
drukt wordt dan die van het personage; het pretenderen dat men bij het spelen 
“iemand anders wordt”, het opgaan van een acteur in zijn rol, wordt in essentie 
afgewezen.’ Een paar jaar later, in 1994, benoemt ze deze trend als een ‘derde 
variant’ van acteren. Naast de acteur die zich in zijn personage ‘inleeft’ en de 

Het huwelijk © Pieter Dumoulin
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acteur die ‘toont’ heeft ze het over de acteur die ‘vooral zichzelf toont, al dan niet 
doorheen een personage’. De acteur staat als zichzelf op de scène.

Ondanks het aura van authenticiteit dat eromheen hangt, is ook die publiek 
gemaakte eigenheid natuurlijk een fictie. De acteur heeft zich geëmancipeerd, 
is uit zijn rol gestapt, om een nieuwe op te nemen: zichzelf. Witold Gombrowicz 
verwoordt het zo: ‘Mens zijn betekent toneelspeler zijn – mens zijn betekent een 
mens spelen – mens zijn is “zich gedragen” als een mens, zonder er diep van 
binnen een te zijn – mens zijn is het mensdom reciteren.’ Als we daarop door-
denken, verschijnt de volgende vraag: is zelfbewust toneelspelen dan het ‘echtste’ 
dat we kunnen doen voor een publiek?

3.

De kunstgeschiedenis kent een lange traditie van kunstenaars die portretten 
schilderen van mensen die in een kostuum gestoken doen alsof ze iemand anders 
zijn. Op een van de zelfportretten in vermomming van de zeventiende-eeuwse 
schilder Rembrandt van Rijn, beeldt de schilder zichzelf af als de wijsgeer 
Democritus in een oosters kostuum. Wilde Rembrandt Democritus schilderen?  
Of zichzelf die Democritus speelt? 

Op Lucian Freuds Large Interior W11 (1983) zien we mensen die een schilderij van 
de achttiende-eeuwse schilder Jean Antoine Watteau uitbeelden. Freud toonde 
hen het tafereel en vroeg hen om het na te spelen. Anders dan op het schilderij 
van Watteau zitten deze modellen er wat onhandig en kwetsbaar bij. Hun gebaren 
zijn ongearticuleerd, hun kleren alledaags. De kamer waarin ze zich bevinden – het 
atelier van de kunstenaar – is fel verlicht en niet romantisch zoals bij Watteau. 
Freud schilderde letterlijk: modellen die poseren voor zijn schilderijen. Het tafereel 
wordt theatraal, maar op een specifieke manier: onze blik richt zich op het spel 
in plaats van op de afbeelding, de geslaagde illusie. Het realistische karakter van 
deze vorm van theatraliteit zit in het afbeelden en niet in de afbeelding.  

Bij Freud bootsen de modellen een werk uit de canon van de westerse schilder-
kunst na; in het theater verhouden acteurs zich tot het toneelrepertoire. Steeds 
schuilt in die verhouding een complex, veelvuldig web van bewuste en onbewuste 
citaten van andere uitbeeldingen van de werkelijkheid. Volgens Connie Palmen 

“Naast de acteur die zich in zijn personage 
‘inleeft’ en de acteur die ‘toont’, heeft 

Marianne Van Kerkhoven het over  
de acteur die ‘vooral zichzelf toont, al dan  

niet doorheen een personage’.”
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vormt ‘het onderzoek van haar eigen relatie tot de realiteit’ de ‘grondslag van alle 
kunst’. ‘Naast het bieden van fictie zal ze ook altijd het transformerende werk 
van de fictie blootleggen en zal ze behalve afbeelden ook een zienswijze op het 
afbeelden zélf prijsgeven’, schrijft ze in Het geluk van de eenzaamheid. 

4.

In tibaldus’ versie van Het huwelijk van Gombrowicz is een conflict op de scène 
niet uitsluitend iets wat zich afspeelt tussen de personages in een plot. Er is ook 
een conflict tussen de acteur en de tekst, tussen de spreker en zijn woorden, 
tussen het jonge lichaam van de acteur en de oude man die hij speelt. 

In In Praise of Theatre schrijft de filosoof Alain Badiou dat hij het acteren als het 
centrum van het theater ziet. De acteur zijn spel is het ‘ultimate real’ van theater. 
Hij gaat in tegen de huidige interdisciplinaire trend door de unieke positie van 
het theater opnieuw te benadrukken ten opzichte van andere media. Tekst biedt 
volgens Badiou de beste garantie voor het behoud van die positie. Het ultiem reële 
van het theater ontstaat in het samenspel tussen het lichaam van de acteur en de 
tekst, de onderhandeling tussen het reële en het symbolische: ‘What the theatre 
shows is the tension between the transcendence and the immanence of the idea’, 
stelt Badiou. Aan de ene kant is er de toneeltekst, de bestaande rol die een acteur 

Het huwelijk © Pieter Dumoulin
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kan opnemen, of een persoonlijke brief, een speech van een politicus, enzovoort; 
aan de andere kant staan de lichamen zelf, waarop de tekst wordt ingeschreven, 
gerepresenteerd, opnieuw geactiveerd. 

Wat theater toont, is geen wetenschappelijke waarheid, geen wiskundige waar-
heid, geen filosofische waarheid. Het is een waarheid die een lichaam ervaart, 
een waarheid die vaststelt: ‘Dit doet me pijn – dat brengt me in verrukking – hier 
houd ik van – dat haat ik – dit verlang ik – dat staat me tegen.’ In zijn dagboek gaat 
Gombrowicz verder: ‘Ik ben er niet om een idee te controleren, maar om op het 
eerste gezicht te constateren welk effect de idee op de persoon heeft. (…) Deze 
redenering lijkt me juist: een idee die van de mens is losgemaakt bestaat niet 
ten volle. Er zijn geen andere ideeën dan vleesgeworden ideeën. Er bestaat geen 
woord dat niet lichamelijk is.’

Het genre bij uitstek waarin de acteurs hun lichamen soms letterlijk in de strijd 
werpen, is de komedie. Lichamen vallen op het juiste moment net niet, of op 
het foute moment net wel. Naast de zwaartekracht werken ook de ideeën, de 
woorden, de plot, de andere personages direct en zichtbaar in op de lichamen 
van de acteurs. De idee toont zich in een klein mannetje met een bolhoed die 
de speelbal is van transcendente concepten. Charlie Chaplins lichaam staat 
onder de invloed van abstracte gehelen die hem overstijgen, maar waar hij mee 
verbonden is. Dictatuur, industrialisering, economische ongelijkheid, … vertalen 
zich in struikelen, wankelen, vallen. 

5.

Het conflict tussen lichaam en tekst heeft een politieke dimensie, zo tonen de 
films van Jean-Marie Straub en Danièle Huillet. Ze zijn niet politiek omdat ze 
verhalen brengen over politieke gebeurtenissen; volgens de filosoof Jacques 
Rancière is hun werk politieke fictie omdat het ‘rechtstreeks met politiek omgaat, 
in ons lichaam, in onze gezichten en onze stemmen’. In Dalla nube alla resistenza 
(From the Clouds to the Resistance) (1979) spelen niet-opgeleide acteurs uit een 
dorpje in Toscane teksten van de schrijver Cesare Pavese. Het politieke conflict 
ontstaat er direct in de daad van het acteren zelf, in de arbeid die de acteurs 
leveren om de teksten te brengen. De wijze waarop de teksten, vreemd aan het 
Toscaanse landschap en aan de spelers, in die realiteit worden geplaatst, creëert 
een spanning tussen de historische tekst en het ‘nu’ waarin die wordt gebracht. 

“Theater toont geen wetenschappelijke 
waarheid, geen wiskundige waarheid, geen 

filosofische waarheid. Het is een waarheid die 
een lichaam ervaart.”
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De teksten spelen niet in op het nieuws van de dag; ze zijn actueel omdat ze hier 
en nu – in een bepaald lichaam, in een bepaalde omgeving – ‘gebeuren’. 

Als filmmakers moeten Straub en Huillet strategieën bedenken om de kijker te 
wijzen op het hier en nu van hun scènes. In het theater is dit gegeven. De arbeid 
van de acteur, professioneel of niet, die alles aanwendt om een historische tekst te 
brengen, dat is wat die tekst actueel maakt, verwerkelijkt. 

Hans Mortelmans, theatermaker en acteur bij tibaldus, schreef een vijftigtal 
korte teksten onder de titel Nooit opgevoerd toneel. Ze gaan over theater maar 
focussen zelden op wat er op de scène te zien zou moeten zijn. Er figureren 
acteurs en actrices in die overmand worden door de actualiteit van het theater-
gebeuren op het podium – een acteur vergeet zijn tekst – of in de zaal – een 
toeschouwer probeert stilletjes naar buiten te sluipen. De teksten gaan over 
het moment waarop een acteur struikelt, een actrice te laat komt, iemand in het 
publiek al haar pepermuntjes uit haar zak laat vallen en de inspanningen die 
de spelers dan doen om ‘de scène te redden’. Het lukt de spelers niet om hun 
kunstjes te op te voeren omdat hun eigen actualiteit op dat moment sterker is. 
Deze momenten herinneren ons eraan dat het theater ‘gebeurt’. Het zijn deze 
krachten die een historische tekst, of die nu filosofisch, politiek, poëtisch of 
dramatisch is, actueel kunnen maken, maar ook kunnen ontmaskeren. 

6.

Het grootste verwijt dat acteurs in films kunnen krijgen, is dat het ‘niet realistisch’ 
is wat ze doen. Of dat het ‘theatraal’ is. Acteurs in het theater moeten daaren-
tegen, willen ze communiceren met de 800 toeschouwers van de grote zaal, op 
zo’n wijze spelen dat alle toeschouwers de nodige lichaamsinformatie krijgen. 
Er is logischerwijs een duidelijk aanwijsbaar ander technisch aspect aan het 
acteren op de scène. De theatertoeschouwer is gewend aan een bepaalde mate 
van formalisme in het spel van de acteurs. Het formalisme van de speler belet de 
theatertoeschouwer niet om een personage ‘geloofwaardig’ te vinden. 

Wanneer we kijken naar acteurs via het oog van de camera, bevinden we ons schijn-
baar veel dichter bij de speler. De lichaamsinformatie kan subtieler, ‘kleiner’ worden.  

“Gaat theater ten onder aan de dictatuur van 
het echte? De kunstvorm moet al talloze 

keren onder de voet gelopen zijn. Toch blijft 
hij op een aandoenlijke wijze hardnekkig 

voortbestaan.”
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Het spel kan zo klein worden dat het afwezig lijkt. De mogelijkheden die deze 
subtiliteit met zich meebrengt, leiden tot het misverstand dat er helemaal geen 
spelgrammatica meer aan te pas hoeft te komen. De camera stelt de acteur 
immers in staat om écht te zijn. Techniciteit wordt hier algauw beschouwd als iets 
inauthentieks, ongeloofwaardigs. Vreemd hoe acteeropleidingen amper aandacht 
besteden aan acteren voor de camera. De idee bestaat dat acteurs wel of niet 
‘naturel’ zijn voor dat filmende oog. Regisseurs en producenten mogen dan wel 
vrij zijn om via talloze kunstgrepen (muziek onder scènes, maniëristische shots, 
emotionele plots) het publiek te bespelen, het zijn toch in de eerste plaats de 
acteurs die ons moeten overtuigen: ‘Wat je ziet is echt!’

Filmcriticus Dirk Lauwaert schreef:  ‘Men weet hoe sterk de chantage, de 
demagogie van het realisme in alle geledingen van de filmgeschiedenis en film-
stijlen heeft gespeeld. In die constellatie gaat iets essentieel verloren (…): het 
besef van het acteren als bewust handelen, als bewustzijn dat zich in het lichaam 
zichtbaar maakt.’ Wat betekent het als de belangrijkste opdracht van de acteur is 
om te verstoppen dat hij bewust handelt? 

Wanneer een toneelspeler op scène zijn publiek toespreekt met: ‘Ik ben koning 
Ignatius en deze omgekeerde stoel is de wanorde van het koninkrijk’, dan kunnen wij er 
als publiek voor kiezen om dat te aanvaarden. We staan de acteur toe om ‘de wanorde  
van de wereld’ tevoorschijn te toveren en later misschien opnieuw te laten verdwijnen.  

Het huwelijk © Pieter Dumoulin
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Zijn woorden zijn als een spreuk die een toegang opent tot een andere wereld. 
De filmacteur wil daarentegen ook dat we betoverd zijn, maar hij houdt de tover-
spreuk zelf angstvallig verborgen. De realiteitsclaim van acteurs in fictiefilms 
bestaat erin dat ze doen alsof hun arbeid niet bestaat. Maar wanneer een acteur 
vergeet, of niet wordt toegestaan, bewust te handelen, ‘dan rest ons slechts het 
passieve genot van een lichaam dat zonder het bewustzijn van de eigen illusie 
lijkt te bestaan,’ aldus Dirk Lauwaert. ‘Het filmbeeld verliest op dat moment die 
essentiële sprankel van bewustzijn, waarzonder we alleen maar documentaires 
van zoogdieren overhouden.’

7.

Gaat theater ten onder aan de dictatuur van het echte? De kunstvorm moet al 
talloze keren onder de voet gelopen zijn. Toch blijft hij op een aandoenlijke wijze 
hardnekkig voortbestaan. Telkens wanneer het theater uitgedaagd wordt en 
onder druk komt te staan, is het in staat om die bedreiging tot zijn eigen onder-
werp te maken. Theater slaagt erin om tegenstellingen te incorporeren. De tegen-
stellingen toen-nu, hier-daar, acteur-personage, tekst-lichaam, realiteit-fictie. 
‘Fictie is overal’, schrijft Rancière, ‘zelfs in het nieuws dat we elke dag horen. Dus 
in het algemeen is het fictie dat een gevoel van realiteit creëert.’ Theater kan de 
plaats bij uitstek zijn die ons toont dat de werkelijkheid niet te begrijpen is zonder 
begrippen ontleend aan verbeelding. Geen realiteit zonder fictie.

Een jonge vrouw wordt een oude man. Een zoon wordt een moeder. Een bedelaar 
wordt een koning. De ene vermomming ontmaskert de andere. Achter het ene 
verzinsel verschijnt een ander. De acteur toont die verzinsels en hoe die de werke-
lijkheid maken én beïnvloeden. Het maken van de verzinsels is echt. Het is aan de 
acteur om midden in de tegenstellingen te gaan staan, bereid alle rollen te tonen 
die hij speelt.  

“De theatertoeschouwer is gewend aan  
een bepaalde mate van formalisme in  

het spel van de acteurs. Dat belet hem niet  
om een personage geloofwaardig te vinden.  

In film ligt dat anders.”

Timeau De Keyser studeerde drama aan het KASK 
in Gent. Daar richtte hij mee theatercompagnie 
tibaldus op waarmee hij sindsdien voorstellingen 
maakte als Persona, 4:3, Yvonne, prinses van 
Bourgondië en Het huwelijk. Dit jaar kwam 
Etangs noirs uit, de film die hij samen met Pieter 
Dumoulin maakte. 
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BEVRIJD VAN  
HET EIGEN ‘IK’

HET BUITENAARDSE OEUVRE VAN SUSANNE KENNEDY.
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‘Let us become something else, let us become 
woman, animal, plant, machine, molecular.’   Zo vat 
de Duitse theaterregisseur Susanne Kennedy 
(1977) haar toekomstdroom voor het theater 
samen. In haar exuberante en kleurrijke 
totaalkunst speelt de mens niet langer de 
hoofdrol, en verschijnen acteurs als playbackende 
marionetten of cyborgs zonder gezicht. Eerder 
dan een dystopie belichamen ze voor Kennedy  
de hoop op een nieuwe wereld. Een portret van 
een innovatieve grotezaalregisseur die haar 
carrière begon in Gent en Den Haag. 

• Shirin Sojitrawalla
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Susanne Kennedy beschouwt theater als een ritueel waarbij ze zichzelf, de 
regisseur, in de rol van sjamaan ziet. Dat was zeer duidelijk te zien bij haar 
jongste première in de Volksbühne in Berlijn: Coming Society heet het spel 
dat ze samen met haar man, de beeldend kunstenaar Markus Selg, bedacht 
en waarbij de toeschouwers uitgenodigd worden op de scène. Ze lopen door 
een soort hemelpoort naar binnen om deel te nemen aan de rituelen van de 
acteurs en zo vertrouwd te raken met de spelregels. De scène, die baadt in 
opdringerig felle kleuren, is opgedeeld in allerlei ruimtes, nissen en kamers 
van verschillende groottes, waar telkens iemand woont. Het zijn als het ware 
haltes in het spel van het leven. Het publiek komt er in contact met mensachtige 
wezens zoals avatars en cyborgs – een toekomstvisioen van onze soort – post- of 
minstens transhumane personages met fantastische gezichten, die lachen en 
praten als robots. Ze lipsyncen vooraf opgenomen zinnen die uit de toekomst, of 
toch minstens uit een andere wereld lijken te komen. In deze collage zijn citaten 
uit het werk van Friedrich Nietzsche doorspekt met Airbnb-beoordelingen en 
allerhande andere teksten.

In een van de kamers op het podium zit een oud mannetje met lang wit haar 
– de figurant Ingmar Thilo, die we ook al in andere voorstellingen van Kennedy 
zagen – een ontspannen en sympathiek wezen dat godsvertrouwen uitstraalt. Na 
een wenteling van de scène komen we in een andere ruimte 
bij een eigenaardig duo terecht. De ene keer zie je een 
vrouw op een chaise longue, de andere keer performan-
cekunstenares Kate Strong in een knalrode japon. 
Een man die er nogal uitziet als Tilda Swinton, 
loopt rond en kijkt daarbij even vriendelijk als een 
aanhanger van de Indiase goeroe Bhagwan. 
De hele scène lijkt op één grote lsd-trip, vol 
hysterische kleuren en een opeenstapeling 
van buitenwereldse associaties. De 
toeschouwers dolen erin rond en voelen 
zich al dan niet verloren op het lang-
zaam roterende draaitoneel. Er zijn 
er die snel buiten de cirkel gaan 
zitten en de controle proberen te 
behouden door de rest te obser-
veren. Anderen vleien zich 
ongegeneerd neer op de 
alom aanwezige medita-
tiekussens, maken het 
zich gemakkelijk en 
vragen zich niet af 
wat het allemaal 
betekent.  
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Susanne Kennedy liep op de premièrevoorstelling in januari ook zelf rond. 
Kaarsrecht en uiterst geconcentreerd legde ze haar oor te luisteren in alle hoeken 
van de ruimte. Als een sjamaan die contact zoekt met de theatergeesten en 
niemand van iets wil overtuigen, maar onbewogen uitnodigt tot deelname. In de 
kritieken werd het stuk ‘vreselijk esoterisch’ genoemd, een ‘feelgood-dystopie’. 
Weinig recensenten zagen er een uitdagende enscenering van een antiwerke-
lijkheid in. Kennedy maakt zich daar niet druk over, al wordt ze bij momenten wel 
erg heftig aangepakt. Al sinds haar eerste grote succes, Fegefeuer in Ingolstadt 
(Vagevuur in Ingolstadt), in 2013 gecreëerd voor de Münchner Kammerspiele 
onder leiding van Johan Simons, krijgt ze voor haar werk kritiek die ook als 
respect kan worden begrepen. Simons haalde haar als jonge vrouwelijke regis-
seur naar München, stelde haar het grote podium ter beschikking en bezorgde 
haar de grote doorbraak.

Susanne Kennedy nam de gelegenheid te baat en creëerde met Fegefeuer 
in Ingolstadt een voorstelling die haar op slag beroemd maakte 

en haar bovendien een eerste uitnodiging voor het Berlijnse 
Theatertreffen opleverde. In deze voorstelling vind 
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je alle elementen terug waarvoor ze terecht bekendstaat: personages als 
poppen, een goed gekozen sound en een radicale vormgeving. Kennedy geeft 
de kwezelachtige personages van Marieluise Fleißer, de auteur van Fegefeuer 
in Ingolstadt, vorm met figuren die uit horrorfilms lijken te komen en opgesloten 
zitten in schoendoosachtige kijkkasten. De acteurs bewegen zich in die nacht-
merrie als marionetten. Spreken mogen ze niet eens zelf, ze bewegen alleen 
hun lippen om te playbacken. Dat is ongezien in het theater. In haar bewerking 
van Warum läuft Herr. R. Amok? (Waarom maakt mijnheer R amok?), dat een 
jaar later in de Münchner Kammerspiele te zien was en waarmee ze ook op het 
Theatertreffen werd uitgenodigd, ging Kennedy nog radicaler te werk. Ze gaf 
alle spelers latexmaskers, en alweer hadden ze geen eigen tekst maar werden er 
opnames afgespeeld. 

In 2017 kreeg ze de Europese Theaterprijs voor haar innovatieve werk. De jury 
vond ‘dat ze overtuigend de verbinding tussen theater en andere kunstvormen 
verkent’. En: ‘Ze slaagt erin acteurs en actrices, woorden en ideeën in beweging 
te brengen en in haar stukken met elkaar te vervlechten. […] Haar stukken […] 
zijn net zo goed voorstellingen als visuele kunstinstallaties.’ Wie met Kennedy’s 
werk vertrouwd is, begrijpt dat Theatertreffen-directeur Yvonne Büdenhölzer 
haar in maart 2018 – tijdens het congres Burning Issues, gewijd aan actuele 
kwesties als gendergelijkheid – samen met de Deense regisseur Signa Köstler en 
de Israëlische auteur-regisseur Yael Ronen een voorbeeld noemde voor vrouwen, 
omdat ze ‘in het oog springen door hun eminente, esthetisch eigenzinnige, zowel 
inhoudelijk als vormelijk bijzondere handschrift’. 

ACTEURS ZONDER GEZICHT EN ZONDER TEKST

Susanne Kennedy werd geboren in 1977 in Friedrichshafen aan de Bodensee 
als dochter van een Duitse moeder en een Britse vader. Ze vertelt dat ze eerder 
toevallig in het theater terechtkwam. Na de middelbare school wist ze niet wat 
ze wilde worden – actrice, of toch boekenverkoper? Sowieso moest het ‘iets 
met cultuur’ zijn. Ze studeerde theater- en filmwetenschappen en regie aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Daarna werd ze regieassistente. Voor 
het Nationale Toneel in Den Haag bewerkte ze stukken van Hendrik Ibsen, Enda 
Walsh, Sarah Kane en Elfriede Jelinek. Meermaals werd ze uitgenodigd op het 
Nederlands Theaterfestival. In NTGent was ze in 2011 te gast met haar bewerking 
van Rainer Werner Fassbinders De bittere tranen van Petra von Kant.

“De acteurs bewegen zich als marionetten. 
Spreken mogen ze niet eens zelf, ze bewegen 

alleen hun lippen om te playbacken.”
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‘Ik was me vroeg bewust van het belang van de vorm’, vat Kennedy haar beginpe-
riode als regisseur samen. Ze verbergt niet dat het in deze branche een voordeel 
is om een eigen, radicaal handschrift te ontwikkelen. Maar ze vertelt ook over de 
druk die vroeger op haar schouders rustte, en die nu verdwenen is. Het idee dat ze 
zou kunnen mislukken boezemt haar niet langer angst in. ‘Dan doe ik gewoon iets 
anders’, zegt ze, blakend van zelfvertrouwen.

 Nog opmerkelijker dan 
haar radicale signatuur is 
het feit dat haar repertoire 
blijft evolueren. In haar 
stuk Die Selbstmord-
Schwestern / The Virgin 
Suicides, dat ze in 2017 voor 
de Münchner Kammerspiele 
ensceneerde, knalde ze 

samen met decorbouwer Lena 
Newton en kostuumontwerper 

Teresa Vergho een onvoorstelbaar 
bontgekleurde wereld op de scène – even-

veel altaarstuk als flipperkast. Dat werk 
is alombekend, in de romanversie 

van Jeffrey Eugenides maar 
nog meer dankzij de verfil-

ming van Sofia Coppola uit 
1999. Toch vindt Susanne 
Kennedy de vijf dode 
Lisbon-zusjes en de 
reden voor hun zelfmoord 
minder belangrijk dan 
hoe ze herinnerd worden 
en zich naar een andere 
toestand kunnen 
begeven. Daarvoor 
gebruikt ze de structuur 
van het Tibetaanse 

“Kennedy’s 
theaterversie van 

The Virgin Suicides is 
evenveel altaarstuk als 

flipperkast.”
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Dodenboek, dat de stervenden aanwijzingen geeft voor de laatste reis en dat – net 
zoals de bewustzijnsverruimende teksten van sixtiesicoon Timothy Leary – vorm 
geeft aan de voorstelling. 

Kennedy’s ervaren vormgeefsters hebben een extreem prikkelend universum 
gecreëerd. Met haar ongebreidelde vormdrang en enorme visuele kracht leeft ze 
zich ook hier uit op de grens tussen beeldende kunst, theater, installatie en perfor-
mance. Drie acteurs in lange witte nachtjaponnen dragen eigenaardige maskers 
van meisjes die met enorme, verbaasde azuurblauwe ogen voortdurend naar het 
publiek kijken. Meisjesdromen worden waar, en het meisjes-zijn wordt helemaal 
getoond, in al zijn fraaie en minder fraaie vormen. Kennedy houdt nauwelijks 
rekening met de oorspronkelijke tekst van Eugenides, maar denkt hem wel radi-
caal door in functie van de opschepperige en pronkzuchtige zusjes Lisbon, die 
allemaal een einde aan hun leven maken. 

De voorstelling deed in Duitsland veel stof opwaaien. Zoals wel vaker het geval 
is met het werk van Susanne Kennedy, was er vooral verontwaardiging over de 
rol van de acteurs en hun manier van spelen. Als je het gezicht van de acteurs 
pas bij het applaus te zien krijgt, worden zij dan niet beroofd van hun basistools, 
zoals mimiek en lichaamstaal? Degradeert de regisseur hen tot marionetten? 
Inderdaad, het oeuvre van Kennedy stelt het werk van de acteur radicaal in vraag. 
‘Theater van individuele personages interesseert mij niet’, zei ze ooit. Hoe zou dat 
ook anders kunnen bij iemand die in het theater geen belangstelling toont voor 
individuele relaties, maar voor de samenhang van het geheel? Sommige mensen 
hebben het er moeilijk mee dat haar spelers maskers dragen, terwijl die toch  
tot de oudste theaterattributen behoren. Natuurlijk zijn ook heel wat acteurs 
aanvankelijk niet enthousiast, vertelt Kennedy ons. Ze raken geïrriteerd en soms 
zelfs kwaad door haar visie op het spel. ‘Bij jou mag ik helemaal niets doen’, krijgt 
ze dan te horen. Maar volgens Kennedy draaien ze bij zodra ze zien welke enorme 
vrijheid ze krijgen door dat gereguleerde spelverloop. 

Matthias Lilienthal, intendant van de Münchner Kammerspiele, heeft het  
over de ‘narcistische krenking’ die acteurs kunnen ervaren als ze zo behandeld 
worden. Maar wat de praktijk van Kennedy zo bijzonder maakt, is dat iedereen 
zichzelf uiteindelijk ervaart als een productief onderdeel van het werk.  
Het is dan ook geen toeval dat ze graag samenwerkt met dansers en performers: 
ze heeft de ervaring dat die vaak zelfstandiger zijn, omdat ze het altijd gewoon 
zijn geweest zichzelf te beschouwen als een onderdeel van een collectief proces. 

“Sommige mensen hebben het er moeilijk mee 
dat de spelers maskers dragen, terwijl die toch 

tot de oudste theaterattributen behoren.”
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Ook hun sterke bewustzijn van hun lichaam en hun gevoel voor ritme komt de 
ensceneringen ten goede, vertelt ze. Kennedy maakt het niet alleen haar acteurs 
moeilijk, ook het publiek heeft niet altijd begrip voor haar bewerkingen. Haar 
werk duwt ook de autonome toeschouwer als het ware in een bepaalde richting, 
en daagt hem uit. Iets gelijkaardigs zie je trouwens bij Kennedy’s landgenoot 
Ersan Mondtag, wiens werk met zijn krachtige beeldentaal en schaarse inzet  
van woorden zeer verwant is aan dat van haar. 

In haar recentste werk Coming Society weerklinkt de slogan ‘You are the 
player’ – bij de garderobe liggen ook buttons met deze tekst. Heel wat toeschou-
wers vroegen zich af waar ze dan wel hadden kunnen en mogen spelen. Een logi-
sche vraag, aangezien het publiek op het eerste gezicht niet zoveel speelruimte 
krijgt in het theater. Maar als je even denkt aan theorieën over gaming, waarin 
het spel gedefinieerd wordt als poging om hindernissen te overwinnen en waarbij 
die hindernissen als iets innerlijk worden gezien, dan ben je plotseling volop 
betrokken bij het spel. Dit introspectieve spel, vol vragen over innerlijke transfor-
matie, is voor Kennedy een symbool voor het leven zelf. Wie zal ontkennen dat 
het leven ook bestaat uit het nemen van innerlijke en uiterlijke hindernissen? Wie 
erin slaagt de hindernissen te zien als mogelijkheden, benadert wat religiedes-
kundige James P. Carse, aan wie Kennedy steeds weer refereert, bedoelt met zijn 
theorie over ‘Finite and Infinite Games’. En dat brengt haar meteen bij Friedrich 
Nietzsche, bij zijn manier om de menselijke geest te benaderen en zijn theorie van 
de Übermensch, of beter: van de ideale mens. Onlangs vatte criticus Tobi Müller 
het theateruniversum van Susanne Kennedy mooi samen: ‘Het is een wereld die 
meer waarde toekent aan het worden dan aan het zijn.’

GEBOORTE, DOOD, REÏNCARNATIE

‘Wat is de mens?’ Die vraag staat centraal in Kennedy’s werk. Ze daagt ons uit met 
haar boude en rotsvaste geloof dat het individu overwonnen kan worden – het verlies 
van je eigen ik als een vorm van bevrijding. Het is dan ook een vergissing om haar 
recentere voorstellingen als dystopieën te beschouwen. Ze zijn eerder een over-
weldigende uiting van vertrouwen in toekomstige werelden, waarin volgens andere 
regels geleefd wordt dan degene waarmee wij vertrouwd zijn. De zoektocht die aan 
de oorsprong ligt van een groot deel van haar werk, is ook cruciaal voor haar visie 
op theater en voor de manier waarop ze in het leven staat. Kennedy voelt zich uitge-
daagd als een avond in het theater uitmondt in een collectieve zoektocht. 

“Kennedy stelt het werk van de acteur radicaal 
in vraag. Theater van individuele personages 

interesseert haar naar eigen zeggen niet.”
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Daarom was ze er wellicht ook graag bij toen de Volksbühne in Berlijn tijdens 
het seizoen 2017/2018 met Chris Dercon als intendant een nieuwe start maakte 
(waaraan vervolgens binnen het jaar een einde kwam). Susanne Kennedy maakte 
van in het begin deel uit van het leidende team. Haar werk houdt het midden 
tussen beeldende kunst en theater, en dat is precies wat Dercon met het huis van 
plan was: een transitruimte creëren voor verschillende kunstvormen. De opvolging 
van Dercon is ondertussen geregeld. Kind aan huis, de regisseur René Pollesch 
neemt begin 2012 over van intendant ad interim Klaus Dörr. In de discussie 
omtrent de opvolging viel ook de naam van Susanne Kennedy, eventueel als deel 
van een leidend collectief. Ze kon zich dat wel voorstellen, zei ze in tempore non 
suspecto, al was haar dochtertje daarvoor nog te jong.

Eind april regisseerde ze aan de Münchner Kammerspiele Drie zusters van Anton 
Tsjechov. Deze onverwoestbare zusters – die letterlijk gevangen zitten in een 
soort van ‘loop’, een eindeloze herhaling – lijken Kennedy op het lijf geschreven. 
De herhaling als stijlmiddel en als symbool voor het leven zelf. Ook hier klinkt 
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“Kennedy verlangt naar een vorm van 
totaaltheater dat minder een intellectuele dan 

een geestelijk-lichamelijke functie heeft.”
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Nietzsche door, met zijn leer van de ‘eeuwige terugkeer’, net als in haar eerste 
werk voor de Volksbühne, Women in Trouble uit 2017, waarvoor ze tweeënhalf 
uur lang een ronddraaiend decor op de scène plaatste, met kamers waarin ze 
verschillende stadia van het ziekteverloop van kankerpatiënte Angela Dreem 
uitbeeldde. De acteurs droegen latexmaskers en pruiken, en de door amateurspe-

lers ingesproken tekst kwam als voice-over over hen heen in deze griezeltocht. 
Zoals vaak in het werk van Susanne Kennedy staan vrouwen 

centraal en speelt de dood een cruciale rol. Haar 
parcours Orfeo – in 2015 samen met Suzan 
Boogaerdt en Bianca van der Schoot ontwik-
keld – werd ‘een oefening in sterven’ genoemd, en 
in 2016 maakte ze samen met haar man Markus 
Selg de bewerking Medea Matrix, over de mytho-
logische kindermoordenares. 

Kennedy is geboeid door de eindeloze cirkelbewe-
ging en de verwante thema’s van geboorte, dood 

en reïncarnatie. Ze heeft 
daarbij een zwak 

ontwikkeld voor 
het grote draai-
ende decor van de 
Volksbühne. Tegelijk 

drukt ze steeds 
weer het verlangen 

uit naar een 
vorm van 
totaaltheater 
dat minder een 
intellectuele 
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dan een geestelijk-lichamelijke functie 
heeft. Maar terwijl ze in haar werk voor 
de Volksbühne consequent het narra-
tieve naar de achtergrond drukte en de 
beelden liet primeren, kiest ze nu met 
Drie zusters weer voor een klassieke 
dramatekst als uitgangspunt. ‘Voor een 
circulair wereldbeeld is Drie zusters een 
buitenkans’, aldus Matthias Lilienthal. 

Wie iets langer met Susanne Kennedy 
praat, ziet een vrouw die innerlijke rust 
gevonden heeft. In een andere context 
zegt ze tijdens ons gesprek: ‘Het helpt 
dat ik weet wat ik wil.’ Zo weet ze 
bijvoorbeeld ook dat ze momenteel niet 
meer dan twee creaties per jaar wil 
maken. Vier per jaar is te veel, omwille 
van haar dochter, maar ook voor 
zichzelf en voor haar werk. ‘Ik heb een 
grote behoefte aan eenzaamheid en 
contemplatie’, zegt ze. Ze houdt zich 
bezig met metafysische vraagstukken 
en vindt het belangrijk om voldoende 
tijd te hebben voor reflectie, om te 
lezen, te schrijven en te leven. Het 
spreekt dan ook vanzelf dat die rust, 
die misschien moeilijk te begrijpen, 
maar in ieder geval geen koketterie is, 
ook in haar werk terugkeert. 

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

Vertaling: Els Snick
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PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
BRUSSEL
PALAIS DES BEAUX-ARTS
BRUXELLES 

THEATER OP 
DE MIDDAG
’19 - ’20
Met:  
Jan Decleir, De Roovers,
Mokhallad Rasem, Lies Pauwels,
Chokri Ben Chikha, De Koe

Info: bozar.be
Beeld: © Vincent Delbrouck
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ONTVANG JE GRAAG 
RECENSIES OVER DE NIEUWSTE 

VOORSTELLINGEN IN JE 
MAILBOX? SURF DAN NU NAAR 

E-TCETERA.BE EN SCHRIJF  
JE IN OP DE ETCETERA-

NIEUWSBRIEF.

DIEPERGRAVENDE ESSAYS  
EN INTERVIEWS VIND JE IN  
DE PAPIEREN NUMMERS.

MET EEN ABONNEMENT VOOR 
SLECHTS € 31 KRIJG JE DIE THUIS 

IN JE BRIEVENBUS.

ZO BEN JE WEER MEE!

PODIUM—
 LIEFHEBBER!



WWW . FACEBOOK . COM ⁄ ETCETERAMAG

WWW . E-TCETERA . BE 

© Sarah Yu Zeebroek

Drie sterke vrouwen
een muziektheatervoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar

Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste 
troeven van de beroemde worstelaar Eeuwige-Berg. 
Als hij een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan 

een wedstrijd in het koninklijk paleis, is hij er zeker van 
dat hij zal winnen. Tot hij op zijn weg drie vrouwen 

ontmoet en de moed hem in de schoenen zakt.

SEIZOEN 19—20

School- en 
familievoorstellingen in:
Brussel, Mortsel, Geel,
Sint-Niklaas, Herentals, 
Roeselare, Avelgem,  
Brugge, Ninove, Merksem, 
Sint-Truiden, Borgerhout, 
Leuven, Genk, Tongeren, 
Duffel, Pelt & Hemiksem. 

www.walpurgis.be

TEKST & REGIE

Judith Vindevogel

VERTELLING

Judith Vindevogel 
of Katelijne Verbeke 
(vanaf maart);
Marie-Rose Meysman (FR)

KOTO & TAIKO

Tsubasa Hori

LIVE TEKENINGEN

Sarah Yu Zeebroek

SCENOGRAFIE & LICHTONTWERP

Stef Depover
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TRUE COPY

ZVIZDAL

PERHAPS ALL THE DRAGONS…

REMEMBER THE DRAGONS…

www.berlinberlin.be 

  @berlin.from.antwerp
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(foto: Koen Broos & BERLIN)
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MAMMALIAN DIVING 
REFLEX / DARREN 
O'DONNELL ‘All The Sex I’ve 
Ever Had’

do 12.12 t/m 
za 14.12
performance

Een open gesprek over intimiteit op latere leeftijdinfo & tickets
vooruit.be
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RECENSIES

Bravo! meneer Bruegel
Laika

[Evelyne Coussens]

De Drie Musketiers
De Warme Winkel & het 

Amsterdams Bostheater
[Simon Knaeps]

Calculated Risk
Kasper Vandenberghe / 

MOVEDBYMATTER
[Ilona Roesli]

Entangled Phrases
Alma Söderberg

[Elke Huybrechts]

Het sprookje van Tsaar 
Saltan

Nikolaj Rimsky –  
Korsakov /  
De Munt

[Johan Thielemans]

PERMANENT 
DESTRUCTION –  
The HM Concert

Naomi Velissariou
[Evelyne Coussens]

Chernobyl Drawings
Nicolas Delalieux,  

Nikolas Lestaeghe &  
Karlien Torfs [K.A.K.]

[Ivo Kuyl]

Coupe Familiale
Theater Antigone & De 

Bolster
[Wouter Hillaert]

ACHTER / AF
de KOE

[Evelyne Coussens]

TAZ

Didactisch maar ongevaarlijk
Lucas De Man & Stichting 

Nieuwe Helden
[Ciska Hoet]

Nil Novi Sub Sole
Dirk Pauwels

[Gilles Michiels]

Le Nozze
Tom Goossens / 

DESCHONECOMPAGNIE & 
Muziektheater Transparant

[Evelyne Coussens]

[Confessions of a White 
Girl] Bad Woman

Julie Cafmeyer
[Elke Huybrechts]

FIK. & ALL.
BOG.

[Evelyne Coussens]

Screws
Alexander Vantournhout
[Charlotte De Somviele]

KFDA

Fúria
Lia Rodrigues

[Pieter T’Jonck]
 

Pillow Talk
Begüm Erciyas

[Rudi Laermans]

SOMETHING [out of 
nothing] & BOGUS I-III

Kris Verdonck / A Two Dogs 
Company & ICK

[Vincent Focquet]

Penelope Sleeps
Mette Edvardsen & Matteo 

Fargion
[Rudi Laermans]

Pleasant Island
Silke Huysmans & Hannes 

Dereere /  Campo
[Ciska Hoet]

IN ENGLISH

Self Life Drawing
Eunkyung Jeong

[Rathsaran Sireekan]

Cutlass Spring
Dana Michel

[Isaiah Lopaz]

Somnia
P.A.R.T.S. / Anne Teresa & 
Jolente De Keersmaeker

[Rathsaran Sireekan]

Simple as ABC #3:  
The Wild Hunt

Thomas Bellinck / ROBIN
[Liam Rees]

Dancer of the Year & Dancer 
of the Year Shop

Trajal Harrell
[Rathsaran Sireekan]

Let us believe in the begin-
ning of the cold season

Sachli Gholamalizad
[Eylül Fidan Akıncı]

Penelope Sleeps
Mette Edvardsen  
& Matteo Fargion
[Rudi Laermans –  

translation: Patrick Lennon]
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LE SILENCE
DES OMBRES 

BENJAMIN ATTAHIR
OLIVIER LEX A

SEPT 25,  27 & 29 2019
OCT / OKT 2,  4 & 6 2019

KVS

WORLDPREMIERE


