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THE SHOW GOES ON

Ondertussen beseffen we: de pandemie ontrolt zich een stuk grilliger dan het
doorsnee Hollywoodplotje. Zozeer zelfs dat we niet kunnen voorzien of
dit redactioneel, geschreven meerdere weken voor het kan worden geletterzet, afgedrukt en verspreid, begin september nog zal steekhouden. Wat
zal de impact van de coronavianten precies zijn? Gaan we opnieuw op weg
naar de zoveelste sluiting van de theaterzalen? Of kunnen we straks enkel
nog met een ‘groene’ coronapas binnen? U die dit leest, weet ondertussen
meer dan wij die dit schrijven.
Bottleneck. Het is op dit ogenblik een van de meest frequent rondzoemende
woorden in podiumkunstenland. De fles zit propvol theater-, dans-, performance-, circus- en operaproducties die het voorbije anderhalve jaar zijn
gemaakt maar nog niet werden vertoond. Toen de federale regering
eindelijk de duim opstak en de theaterpoorten luid krakend opengingen,
werd die fles omgedraaid. Sindsdien drommen talloze producties samen
in de hals, strevend naar liveness, naar een publiek leven…
Hadden we al dat drukke produceren niet beter even gestaakt, in plaats van
massaal op culturele activiteitenpremiejacht te gaan? Om eindelijk die
grote burn-outpandemie het hoofd te bieden? Terugblikkend is het altijd
gemakkelijk praten; niemand die wist hoe vaak de ‘post-covid’ horizon
weer verder van ons weg zou schuiven. In de theaters-zonder-theater
heerste het voorbije anderhalve jaar geen dolce far niente, integendeel.
De gekmakende realiteit op de (virtuele) werkvloer was die van plannen,
herplannen, afgelasten, uitstellen, … Hoe frustrerend moet het niet zijn
om zoveel tijd en moeite in een programma te stoppen dat keer op keer
verkruimelt tot een lege kalender?
Met de term ‘reproductieve arbeid’ omschrijven feministische denkers de zorgtaken die in familiale kring worden uitgevoerd, traditioneel door vrouwen
en onbetaald. Anders dan in de maatschappelijke buitenwereld de norm
is, staat binnen de kunsten tegenover die reproductieve arbeid net vaker
een vast loon dan tegenover de productieve. Kunstinstellingen zijn er
namelijk om de mogelijkheidsvoorwaarden voor de creatie en presentatie van artistiek werk te ‘reproduceren’. Kunstenaars – ‘makers’ – doen
dan weer waar zij goed in zijn: maken. Produceren. Zelfs voor een paar
kruimels of niets als het moet. Ondanks de pandemie bleven ook zij vaak
doorzetten achter de laptop of in studio’s zonder publiek.
etcetera 165
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Sommigen stellen de artistieke drang om te produceren iets te vlotjes gelijk
met de gemiddelde bedrijfslogica. Kunst maken is niet in de eerste
plaats content leveren aan een markt van kunstconsumenten. Het is
veeleer een manier om te reageren op wat zich voordoet, binnen in je en
om je heen. Om die gewaarwordingen te transformeren, te vertalen, te
verraadselen, en ja, uiteindelijk ook te delen met anderen. Kan je in die
zin als kunstenaar wel stoppen met werken? Wakkert een wereldwijde
pandemie de artistieke impuls niet alleen maar verder aan?
Ook bij Etcetera bleven we niet stilzitten. Naast onze doorlopende reguliere
werking leidde ons ‘jaar van online experiment’ onder meer al tot de
zomerpodcastreeks De Werkplek. Daarin gaan redactieleden het gesprek
aan met uiteenlopende podiumkunstenaars over hun werk achter de
schermen. Dit najaar starten we een traject op met NTGent, een reeks
van reflectiedagen rond vraagstukken die de podiumkunstwereld en / of
de wereld in het algemeen weleens opzadelen met slapeloze nachten.
Voor de eerste editie van dit evenement stellen we een decennium centraal, het
onze: de jaren 2020. Gaan we na covid – naar analogie met de roaring
twenties van de vorige eeuw – een periode van culturele en economische
groei tegemoet? Of dwingt de realiteit van sociale ongelijkheid en ecologische malaise ons om radicaal andere verbeeldingen te ontwikkelen
van de nabije toekomst? Wat brengen de jaren ’20 voor de podiumkunsten? Nu er een nieuwe structurele subsidieronde aankomt, stelt zich de
vraag hoe de grotere kunstinstellingen hun productie-ondersteunende
taken wat beter ter harte kunnen nemen. En ook of de budgetten van een
aantal grote gezelschappen nog wel in verhouding staan tot hun artistieke verdiensten. Als we die staatstaart – naast vergroten – nu ook eens
wat rechtvaardiger zouden versnijden, dan konden we iets meer van de
artistieke impulsen van de jongere generaties belonen met een fair pay.

De kleine redactie: Simon Baetens, Charlotte
De Somviele, Natalie Gielen, Sébastien Hendrickx,
Ciska Hoet, Anna Franziska Jäger, Joachim
Robbrecht en Esther Tuypens
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ADRENALINE!
ENDORFINE! CREATINE!
TEGEN DE NULGRAAD
ALS ARTISTIEKE
VERZETSDAAD
Heel wat podiumkunstenaars trachtten zich de voorbije jaren op
uiteenlopende manieren te distantiëren van de mallemolen van het
laatmoderne leven. Op de alomtegenwoordige prestatie- en productie
dwang reageren zij met verregaande versobering en ruimte voor
mislukking. Wouter Hillaert trekt hevig van leer tegen deze discoursen
en kunstpraktijken, die in het licht van de lockdowns opnieuw wind in
de zeilen lijken te krijgen.
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‘Verzet je, doe niets’
‘Spreek tegen, kies de stilte’
‘Vind vervulling, zoek de leegte’
‘Sta op tegen de wereld, ga liggen’
‘Maak iets van betekenis, misluk’
Ziedaar de nieuwste geloofsartikelen onder steeds meer kunstgenoten, ondanks of dankzij
covid. Ons laatste pufje tegen het malende rad van de maakindustrie, de steeds snellere
radertjes van de prestatiedrift, de ziedende pistons van de deadlinemaatschappij.

Rusten boven racen.
Falen boven flitsen.
Stilte in de stroom.

Stuiptrekkingen lijken het
van kunst die wil bewegen
maar haar geloof verloren is
in vereende verandering.
‘Doe goed, doe yoga!’
(ook met de kunst)
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Resultaat is een veelvoud van weinig. Ligconcerten, stiltefestivals, breathing scores, voorstellingen die je bewust in slaap wiegen, spierwitte billboards in het straatbeeld, artistieke
stilteruimtes aan een vaste huurprijs per uur, een serie performances vanuit mislukte
ideeën, zelfs hele conferenties over failure, volle nummers van kunsttijdschriften over nietsdoen, hele reflectiedagen rond rust (met iedereen thuis op de zetel), ‘de grens aftasten
tussen iets en niets’, gespreksperformances van vier uur in compleet stilzwijgen, ingenieuze theaterinstallaties zonder acteurs die op scène de natuur oproepen, een ‘Chapelle de
Silence’ in een concerthal, Oblomov en Bartleby en meer van die eigentijdse afasie: niet de
woorden, maar de pauzes maken de artistieke zin.
Het zijn nog uitzonderingen in de marge, maar wordt die marge niet steeds meer de norm?
Steeds meer onderzoek
Steeds minder productie
Steeds meer onderzoeksproductie
Steeds minder productieonderzoek
Natuurlijk is even nietsdoen deel van onze natuur.
Vanzelfsprekend moet er af en toe gezwegen worden.
Vaak is het zelfs geen keuze: uitvallen moet mogen.
Reculer pour mieux sauter: niets op tegen.
Alleen doe je slapen alleen, neem je rust op jezelf.
Nietsdoen, leert de winterslaap, is een vorm van afzondering.

Het enige wat er collectief is aan collectief verlof,
is dat niemand te bereiken is.

etcetera 165
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Zo is ook mislukken een middel, een experiment in isolement.
Geen prangende kunst zonder proefondervindelijk falen.
In het atelier. In de werkkamer. In het repetitiehok.
Op private plekken die net daarvoor zijn uitgevonden.
Maar wat als falen de kunst zelf wordt?
Als bed en bad gaan dienen als podium?
Als zwijgen het publieke spreken wordt?
Nietsdoen zich ontpopt tot het ultieme doel?
Passiviteit zich verspreidt in collectiviteit?
Dan kondigt zich van ons theater de wintertijd aan
als de lange zoete middagsoes van onze poes
terwijl buiten tegen de ruiten de regen klettert
van een genadeloze storm.
Het verkoopt zich veelal als verzet. Verzet tegen de vaste normen en vormen: lekker niet
meedoen met presteren, lekker protesteren tegen produceren. Anders is nu eenmaal beter,
bij uitstek in de kunst. Maar is ‘anders doen’ niet al honderd jaar zelf een vaste artistieke
code? De vroege modernisten deden tenminste nog contrair in volle actie. Als zij de titel
‘nietsnutten’ naar het hoofd kregen geslingerd, was dat dankzij subversieve overdrive. Hen
ging het nog om de wereld tillen. Tegenwoordig lijkt voor sommige kunstenaars het ultieme
doel de kunst zelf te stillen. Hoever zijn ze afgedreven, als ze aandacht vragen om zo goed
als niets terug te geven? Het is het sukkelstraatje van het modernisme, de kwadratuur van
de karikatuur van de moderne kunstenaar:
‘We doen zelfs niet meer speciaal, we doen gewoon niets!’
Meer kunnen de vijanden van de kunst zich niet wensen.
Nooit eerder kreeg hun verkettering zo simpel gelijk:
Jaja, onze kwetsbaarheid. Ze omhelzen is een duur goed. Maar ze open op haar rug draaien
en publiek etaleren maakt ze niet per se beter. Niet interessanter. Niet extra wervend. Op
z’n best maakt ze ons ontwapenend. In realiteit vaak ook stomweg onschadelijk.

‘De hangmat is het hoogste!’
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Hou je lankmoedigheid dus voor tussen de lakens. Voor je het weet, blijkt je niet-weten
besmettelijk. En links van de storm zijn we al zo stil, zo onzeker, zo leeg.
Geen troost is er nodig, maar trammelant.
Geen verstomming, maar gedeeld verstand.
Hul je zwijgen.
Stop het staken.
Sterk je spreken.
Ga het maken.
Versnelling lost zich niet op door van de trein te springen.
Overdaad verdwijnt niet door de stiltecoupé te kiezen.
Wel voor je eigen gerief, maar niet voor het collectief.
Ziedaar waar de haaien ons willen hebben: ieder op z’n eentje achterover op z’n rug. Relaxen
en mediteren hebben ze verheven tot het nieuwste consumptiegoed. Tijd voor jezelf. Stap
er even uit. Pauze werkt.

Dit is jouw moment. Doe mee, doe niets.
En betaal ervoor.

Gaan wij dan gesubsidieerd verstillen op scène en dat verkopen als verzet? Tegen de roes
van de verpozing zelf de slaapmuts opzetten? Neoliberalisme verkoop je geen uppercut
door al op voorhand jezelf uit te tellen. Dat is zelf je begrafenis bestellen.
etcetera 165
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Ziedaar de kern van het probleem.
De beweegredenen om stil te houden
missen vaak een helder standpunt
tegenover alles wat er verder beweegt.
Aanslagen op asielcentra, artiesten aan de voedselbedeling, huurprijzen die de pan uit
swingen, temperaturen van vijftig graden, groepsverkrachtingen, nationalistische autokaravanen op Brussel, hongerstakingen voor papieren, besparingen op de Zelfmoordlijn,
rechtse trollen op Facebook, OCMW’s die niet meer kunnen volgen, rectoren die zwarte
studenten kapittelen, modderstromen, haat tegen homo’s, banken met fossiele miljarden,
brandstichting in kerken en moskeeën, doping in kippen, betalende inburgering, instabiele
beurzen, gif onder volkstuintjes, discriminatie op de huurmarkt, watervallen in het onderwijs, afbouw van het openbaar vervoer, ontbossing, bommen op Palestina, Bolsonaro in
Brazilië, atoomwapens in Iran, dagelijks seksisme, speculatie op voedsel, verdrinkende
eilanden in de Pacific, Kevin De Bruyne aan 80.000 euro per dag, fiscale fraude naar belastingsparadijzen, bijna 5.000 daklozen in Brussel, toenemende filevorming, langere wachtrijen in de zorg, Frontex, fijn stof, drugsoorlogen om de hoek, zeeën vol plastic.
Er is zoveel te doen.
Zo weinig om nog in te falen.
Bijna niets om stil bij te blijven.
En al zeker niet voor publiek.

We doen niet te veel.
We doen veel te weinig.
Te weinig dat ertoe doet.

Leve alle werk dat ons wekt
tot de wereld buiten ons bed.
Leve alle makers die manifesteren
wat het journaal ons ontzegt.
Leve zovelen die zich af en toe vertillen
in hun strijd tegen de tijd.
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Kunstenaars zijn de laatsten
die zich moeten inhouden.
Voor zovele anderen is nietsdoen zelfs geen keuze.
Wij mógen tenminste nog creëren, presteren, produceren.
Zovelen mogen niets.
Dus maak geen gaten in het systeem, verander het.
Stap niet uit de economie die je uitbuit, keer ze om.
Pauzeer niet de prestatiecultuur die je opbrandt, fik ze neer.

Tegen te veel van hetzelfde
Helpt niet minder
Maar meer van iets anders.

Vele wekkers, laat ze klinken!

Adrenaline! Endorfine! Creatine!

Wouter Hillaert is cultuurjournalist, dramaturg
en docent aan het Conservatorium Antwerpen.
Hij richtte cultuurtijdschrift rekto:verso en
burgerbeweging Hart Boven Hard mee op.

DE ONMOGELIJKE
TOESCHOUWER.
EEN COLLECTIEF ESSAY
Tijdens de pandemie kwamen de tien auteurs van deze tekst, allen
werkzaam in het veld van de performance studies, regelmatig bijeen
om samen te denken en te schrijven. Online natuurlijk. Nu live
ontmoetingen weer mogelijk zijn en theaters opengaan, willen ze
even op de drempel verwijlen. Als een meervoudig ‘ik’ kijken ze voorzichtig vooruit maar blikken ze vooral ook terug. Zijn we ondertussen
andere toeschouwers geworden?
Renata Gaspar, Sozita Goudouna, Nilüfer Ovalıoğlu Gros, Jan Kühling, Eero Laine, Sarah
Lucie, Juliana Moraes, Evan Moritz, Malin Palani, Kristof van Baarle
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Hoewel we in verschillende landen wonen en velen van ons elkaar niet kenden, hebben we
het voorbije anderhalve jaar best een intens traject afgelegd. Het was een zoektocht naar
manieren om bij en middenin eindes te blijven. We vroegen ons af wat niet-productieve
vormen van rouw konden zijn binnen artistieke en andere contexten, in tijden van uitsterving en andere catastrofes. We zagen elkaar via Zoom, schreven en discussieerden samen
terwijl de pandemie een ravage aanrichtte in sociale en biologische levens, in politieke
systemen en in kunstvelden.
IK
De afgelopen periode verstoorde niet alleen oude routines en praktijken; ze deed er ook
nieuwe ontstaan. Nu we live ontmoetingen en live theaterervaringen opnieuw mogelijk
worden, delen we een gevoel van aarzeling en ambivalentie. We verheugen ons op de terugkeer, maar tegelijk zijn we bezorgd. Hoe ‘keren’ we precies ‘terug’? Wat willen we (nog) wel
en niet (meer) doen? Hoe heroriënteren we ons ten opzichte van elkaar? De online collectieven die zich in pandemische tijden vormden, vallen vandaag steeds moeilijker vol te
houden. Misschien maken we ons niet zozeer los van het collectief als wel van het scherm.
Eindelijk kunnen we terug naar ons eigen lichaam en kunnen we opnieuw tijd en ruimte
delen met andere lichamen. Er is het verlangen om weer toeschouwer te zijn, om voorstellingen gezamenlijk waar te nemen en te ‘verteren’.

“Dit ‘ik’ is een toeschouwer die op de drempel
staat en nu ‘alles’ weer mogelijk wordt, die ervaring
van onmogelijkheid met zich meedraagt.”

Tegelijk willen we de ervaringen van de voorbije maanden ook niet zomaar weggooien. We
worden weer een reeks ‘ikken’, zonder terug te willen of kunnen keren naar die vorige versies
van onszelf. Hieronder stellen we ons een fictief ‘ik’ voor, samengesteld uit onze tegenstrijdige ervaringen op verschillende plaatsen en tijdstippen, een speculatief samenraapsel
van onze vele stemmen. Dit ik staat voor een ander type toeschouwer dat uit de pandemie
tevoorschijn komt, en dat we voorzichtig de ‘onmogelijke toeschouwer’ willen noemen. De
term verwijst naar een toeschouwer voor wie het lang onmogelijk was om livevoorstellingen
bij te wonen, maar die desondanks als een collectief bleef nadenken over performance. Een
toeschouwer die per definitie op de drempel staat en nu ‘alles’ weer mogelijk wordt, die de
ervaring van onmogelijkheid met zich meedraagt.
Ik heb onlangs liveperformances gezien in Antwerpen, Frankrijk, Aruba en Buffalo, NY.
Ik kom net uit de lockdown in Parijs, waar ik in ballingschap leef. Mijn lesopdracht in São
Paulo is zojuist uitgebreid. Ik lees tegenwoordig meer over performances dan dat ik ze
bijwoon. Ik voel dat het einde, veroorzaakt door sluitingen en ziekte, nog niet voorbij is.
Misschien wil ik ook dat sommige delen ervan niet eindigen, of op zijn minst bij ons blijven
als onderdeel van een zoektocht om anders te leven, te creëren, te bekijken, bij te wonen,
te denken en te zorgen.
etcetera 165
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LIVENESS
Tijdens de lockdowns heb ik het grootste deel van mijn tijd in het postindustriële Toronto
doorgebracht met het lezen van sciencefiction. De utopische variant. Ik was verrast hoezeer
de hoop op een fundamenteel betere manier van leven in de toekomst me hielp om om te
gaan met de eigentijdse catastrofe. Dit soort scifi gaat over vormen van samenleven, met
gemeenschapszorg en wederzijdse hulp als basis. Onderwerpen als opvoeding, onderwijs,
arbeidsorganisatie en politiek bestuur komen erin aan bod. Zelfs de rol van theater.

“Wat voor soort Marsmannetje ben ik geworden
na deze periode waarin Zoom live werd en liveness
uitzoomde?”

Twee van zulke utopische verhalen suggereerden verschillende opties voor ons ‘nu’: Rode
ster van Alexander Bogdanov (1908) en de Mars Trilogie van Kim Stanley Robinson (1992,
1993, 1996). Hun visies op theater voorspellen tegengestelde ontwikkelingen. In Rode ster
bestaat het theater nog wel, maar Bogdanov stelt zich voor dat de opnames ervan, gecatalogiseerd in bibliotheken, niet anders zullen worden beschouwd dan het livegebeuren. Voor
Robinson daarentegen zouden de bewoners van Mars in de verre toekomst zo uitgeput zijn
door schermgebruik, dat het live-evenement de voornaamste bron van cultuur en amusement zou worden. Zelf vraag ik me af wat voor soort marsmannetje ik ben geworden na
deze periode, waarin Zoom live werd en liveness uitzoomde. Op dit ogenblik voel ik me
zowel vervreemd van het ‘Zoomtheater’ als van live evenementen.
Ben ik nog steeds dezelfde lokale toeschouwer? Of heeft de online verspreiding van kunstwerken een internationale toeschouwer van mij gemaakt die op twee of meer plaatsen
tegelijk aanwezig kan zijn? Een hybride die heen en weer snelt tussen online en fysieke
aanwezigheid, tussen ‘thuis’ en ‘weg’?
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ANGST, VEERKRACHT, HOPELOOSHEID
Tussen de golven van de pandemie door moest ik de Verenigde Staten ontvluchten om mijn
zieke moeder te zien, niet wetende of ik als Griekse met een Amerikaans werkvisum wel zou
kunnen terugkeren. Ik vloog naar Parijs en moest daarna de VS weer binnenkomen vanuit
een niet-Schengenland. Ik wacht nu al veertien dagen in quarantaine op het postkoloniale
Aruba, tot de Amerikaanse grenswachten mijn niet-immigratiegeval onderzoeken.
Ik dans sinds ik zes jaar oud ben. Ik ben nu 44, bijna 45. Deze tijd van lockdowns was de
eerste keer in mijn leven waarop ik stopte met danslessen te nemen en met performen.
Ook al was ik in het begin de weg kwijt, na een paar maanden paste ik me aan. Mijn dans
metamorfoseerde tot videowerken die ik regelmatig projecteerde op het naburige gebouw
in São Paulo. Ik maakte in totaal 42 projecties die ik ook online deelde, tot Instagram ze
blokkeerde omdat ik de rechten op de muziek niet bezat. Ik kwam wat aan, rustte uit, las
boeken die niets met mijn vak te maken hebben, leerde koken en naaien, en had geen
last meer van mijn knie-, rug-, nek-, pols-, heup- en voetproblemen. Ik begon ook vroeg te
slapen, heel vroeg, soms al om acht uur. Mijn man is acteur, en bijna al onze vrienden zijn
kunstenaars, wat betekent dat we normaal gezien minstens twee voorstellingen per week
bijwonen. Ik moet zeggen dat ik het vreselijk vind dat mijn oude leven terugkomt na vijftien
maanden van minder dansen en meer slapen.

“Afkomstig van een plek waar het dagelijkse leven
getekend is door mislukking, heb ik moeite
om me thuis te voelen in de veiligheid van
het Europese alledaagse.”

Plots was mijn tijd opgeschort. Ik moest mijn zoon uitleggen waarom hij zijn vriendjes
van de eerste 37 maanden van zijn leven niet meer kon zien, degenen met wie hij vocht
om speelgoedtreinen en die naast hem hun luier lieten verschonen. En waarom de speelplaatsen in Berlijn in rood afzetlint waren gewikkeld, alsof het scènes van een ecologische
ramp of misdaad betrof. ‘s Ochtends in ons huis: boeken en bouwblokken, op elkaar gestapeld als kleine torens, bekroond met een kleurrijke knoop. Dat waren onze nieuwe steden.
’s Middags: ritjes met de fiets naar die ene grote eik die me elke keer uitslag bezorgde als ik
erin klom (na een tijdje had ik alle takken en inkepingen onthouden die ik moest gebruiken
om helemaal boven te komen – een nieuw soort voldoening in al zijn kleinheid). De gewoonten
van dit nieuwe dagelijkse leven daagden mijn oude opvattingen uit. Ik begon het openbare
leven dat ik vroeger leidde te zien als riskant, vol gevaar bij elke alledaagse handeling.
Afkomstig van een plek waar het dagelijkse leven getekend is door mislukking, had ik
moeite om me thuis te voelen in de veiligheid van het Europese alledaagse. Een jaar voor
de lockdowns begonnen, verliet ik Mardin, een stad aan de Syrische grens van Turkije.
Ik raakte gewend aan deze ballingschap, aan mijn opgeschort leven en de rouw om een
verloren land. Dat moet me een zekere veerkracht hebben gegeven om de pandemie in
Parijs het hoofd te bieden. Zoveel noodtoestanden, zoveel lege straten heb ik op mijn weg
al doorkruist. Een lockdown is tenslotte iets waar veel mensen in conflictgebieden mee
etcetera 165
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leven, als onmogelijke toeschouwers die vastzitten in reële en virtuele ruimten. Ik ben er
bijna onverschillig voor. Dat is geen kwaliteit om trots op te zijn. Het is eigenlijk triest dat ik
niet gemakkelijk getroffen word door surreële contexten. Tegelijk ga ik te gemakkelijk mee
met een nieuwe crisis, wetende dat die gevolgd zal worden door een andere en dan nog
een. Ik geef de hoop op dat we op een dag, eindelijk, ergens in vrede zullen leven. Die hopeloosheid brengt een bepaalde verdraagzaamheid met zich mee die eigenlijk heel wrang is.
MISLUKKING, ROUW
In de eerste weken van de grote terugkeer naar de theaters heb ik een paar avonden na
elkaar voorstellingen van Ne mosquito pas bijgewoond. Ne mosquito pas is een los collectief
van een veertigtal kunstenaars, waarvan velen omwille van werk en leven al dan niet tijdelijk
in België verblijven. Elke avond bestaat uit vijf solo’s, telkens in een andere constellatie, die
stuk voor stuk draaien rond persoonlijk, artistiek of professioneel falen. De slagzin van Ne
mosquito pas luidt dan ook als volgt: ‘we gingen aan de slag met onze slechte ideeën en
maakten ze nog slechter.’ Het presenteren van mislukkingen houdt een paradox in, omdat
het de mogelijkheid van slagen impliceert. Heel wat van de solo’s zijn bijvoorbeeld bijzonder
amusant. Tegelijk zijn ze telkens een vat vol tegenstrijdigheden: ze combineren frustratie
met onverschilligheid, enthousiasme met droefheid, plezier met woede, volharding met
depressie, cynisme met oprechtheid, doen met niet (zo goed) doen.
Een performer is groenten aan het hakken in plaats van ‘te dansen voor een grote choreograaf waarvoor ze naar België is verhuisd,’ zoals ze ons afstandelijk vertelt. Zoals zovele
kombucha makende en met zuurdesem bakkende lockdowners kan ze alleen nog maar
praten over eten. Een van die dingen waar we ons mee bezighouden wanneer we niet in
staat zijn onze levens te leiden... Anderen vertellen hoe ze er niet in slagen om een baan te
vinden of een artistieke carrière te ontwikkelen, hoe het hen niet lukt om rationeel te blijven
denken, niet toe te geven aan sentimentaliteit, trouw te blijven aan idealen, zich ‘echt’ te
bekommeren om de problemen die de wereld teisteren,…
Ik vraag me af waarom ik me zo aangetrokken voel tot deze avonden. Vermoedelijk heeft het
iets te maken met de dubbelzinnigheid van dit moment. We zweven ergens tussen terugkeren
en ons terugtrekken, tussen open en gesloten, vreugde en verdriet. Ook is er het verlangen
om iets te behouden van de kalme en lege tijd, iets van de minder ambitieuze sfeer, die van het
loutere ‘volhouden’ al iets wonderbaarlijks maakt. De recente herinneringen en ervaringen
die ik met me meedraag als toeschouwer doen me anders kijken naar acties die ‘slagen’ in
een voorstelling. Mijn toeschouwersgewoontes zijn verstoord. Ik kan niet langer toekijken, in
het openbaar of in het theater, zonder me zorgen te maken over het verschuivende heden of
de toekomst, die zich steeds in een toestand van crisis of mislukking bevinden.
Ondanks de bittere realiteit achter sommige solo’s schuilt in de meerderheid iets zachts
en opens. Iets vriendelijks in al die ruwheid. Ze zijn elk op hun manier kleine portretten
van de mensen die ze uitvoeren. We zien hun vreugdevolle strijd om te leren leven met die
aspecten van hun artistieke praktijk of persoonlijke leven die ze hebben moeten loslaten.
Waarschijnlijk is het dat wat zo sterk resoneert met mijn eigen ervaring van de terugkeer
naar het (openbare) leven. Er komt een soort rouw bij kijken, zelfs om dingen waarvan
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ik niet wist dat ik ze koesterde: rouw om verlangens, emoties, ideeën, relaties. Rouw om
vertrouwen in continuïteit of vertrouwen in de toekomst. Misschien heb ik de afgelopen
maanden ook afscheid genomen van heel wat ambities. Ik mis ze, rouw om ze, maar tegelijkertijd moet ik ook lachen om alles wat ik wilde.
ACTIVITEIT, PASSIVITEIT, VERANDERING
Iets doen en niets doen zijn het voorbije anderhalve jaar door elkaar geschud. We schakelden van overactiviteit naar een opschorting, ja zelfs een verbod op handelen. Een tijdlang kon ik niet verder denken dan de komende week. Nu moet ik een nieuw evenwicht
zien te vinden – bang om te veel van de passiviteit te verliezen die ik ben gaan koesteren,
bang om niet de energie terug te vinden om weer van ‘actie’ te genieten. Misschien ben ik
gewoon in de war over wat actie nog betekent. Hoewel het idee van ‘niets doen’ misschien
beelden oproept van luieren op de bank, kan ‘niets doen’ in feite nog steeds behoorlijk actief
en uitputtend zijn. Zelfs toen we in quarantaine zaten en ons verveelden met een open
agenda, deden we allemaal iets. Onze lichamen waren aan het overleven…

“Toen in New York werd aangekondigd dat de
theaters weer open zouden gaan, voelde ik gelijktijdig
opwinding en angst.”

Met de heropening van theaters in het vooruitzicht, bedenk ik me dat niets doen heel gemakkelijk kan omslaan in ‘alles weer opnieuw doen’. Precies zoals het was. Gewoontes zijn nu
eenmaal moeilijk te doorbreken. Toen in New York werd aangekondigd dat de theaters weer
open zouden gaan, voelde ik gelijktijdig opwinding en angst. Dit is het moment waar we op
zaten te wachten! Tijdens de langdurige sluiting kwamen gesprekken die al lang gaande
zijn tussen specifieke theatergemeenschappen extra in de schijnwerpers te staan, onder
meer dankzij het werk van groepen als We See You, White American Theater. Er ging een
gevoel van voorzichtige hoop gepaard met de frustratie van gesloten theaters: wat zou er
etcetera 165
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kunnen gebeuren als we terugkeerden? Zouden we echte veranderingen zien in de richting
van meer inclusiviteit en gelijkheid? Zou het theater toegankelijker worden voor een breder
publiek? De sluiting bracht een gevoel van potentialiteit met zich mee, maar het is goed
mogelijk dat het niets doen nu kan omslaan in de teleurstelling dat er niets is gebeurd. Dat
er een gebrek aan verandering is geweest.
STILLEVEN
Ik verliet mijn land om een performance te zien met betrekkelijk weinig liveness. Anne
Imhofs Natures Mortes (Stillevens) laveert, zoals de titel al aangeeft, tussen leven en nietleven, stilte en beweging, in een poging de urgentie van het huidige moment te vangen.
De tentoonstelling in het Palais de Tokyo in Parijs wil een multizintuiglijke ervaring zijn. Ze
zoekt de spanning op tussen de visuele objectiviteit van schilder- en installatiekunst enerzijds en de levendigheid van performance anderzijds.

“Er komt een soort rouw kijken bij de terugkeer
naar het openbare leven, zelfs om dingen waarvan
ik niet wist dat ik ze koesterde: rouw om ambities,
verlangens, emoties, ideeën, relaties, vertrouwen
in continuïteit of in de toekomst.”

De centrale installatie is een glazen doolhof dat doet denken aan de setting van Jean
Genets toneelstuk Les Paravents (De Schermen, 1961). Daarin doorkruist de wereld van
de levenden die van de doden in zeventien scènes die zich afspelen tussen verschillende
schermen op het podium. Ook in Natures Mortes is het belangrijkste scenografische
constructie-element een glazen scherm, naast een selectie van kunstwerken van verschillende kunstenaars. In een tekst naar aanleiding van de tentoonstelling merkt schrijver Paul
B. Preciado op dat in Imhofs doolhofinstallatie ‘glas niet de mimetische inscriptie (is) van
een industriële designesthetiek in de tentoonstelling, maar, geheel integendeel, een ruïne
van de epistemologie van het patriarchaal-koloniale kapitalisme.’ Dit is het probleem van
de hedendaagse conditie: we hebben het glas wel gebroken, maar we blijven er slechts
doorheen kijken. We zien alleen de ondoorzichtigheid van deze vorm van transparantie. En
hij concludeert:
Wij zijn fantasmagorisch
We zijn geboren ergens tussen de club en de catwalk
Tussen het winkelcentrum en Armageddon
We zijn melancholisch ten opzichte van een vrede die we nooit gekend hebben
Ons narcisme is dat van de waan van sociale verlossing
We baden in de vulgariteit van het dagelijkse leven dat zij, de generatie
van goedbedoelende linkse neoliberale ouders, voor ons bouwden
We slagen er niet in om van de Planeet te houden zoals zij hem hebben achtergelaten,
gebroken en verstrooid, en toch,
in tegenstelling tot onze ouderen, proberen we
etcetera 165
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Natures Mortes weekte ideeën los die me al voor de
pandemie sterk bezighielden. Als ‘performance’ – in de
zin van performantie, zichtbare prestatie – een manier
is om succes te meten in kapitalistische termen, dan
beveel ik als onmogelijke toeschouwer geen eenvoudige
terugkeer naar performance aan. Ik neig meer naar een
model van geanticipeerde performance, een performance die nooit plaatsvindt, verwant aan geanticipeerd
verdriet – ‘solastalgia’, een nostalgie naar iets wat in de
toekomst verdwenen zal zijn.
Het is een gevoel dat nu leeft in relatie tot de klimaatcatastrofe, maar dat ook in relatie tot performance kan
ontstaan. Rouwen om iets wat niet meer zal zijn, ook al
gebeurt het nog. Is dit dan een aanleiding tot onttovering
of juist herbetovering? Die geanticipeerde rouw waart ook
doorheen Imhofs Natures Mortes. Ze is het resultaat van
die spanning tussen beweging en stilstand, tussen beeld
en performance. Hier bewegen we ons voort achter glas,
alsof we ons onder een stolp bevinden. Als toeschouwer
door het glazen doolhof gaan betekent een beetje onmogelijk worden: je verwordt tot beeld, museumstuk, object.
Je wordt je eigen Medusa’s blik, je versteent jezelf. Ik
vraag me af of die zelfopschorting misschien die kortsluiting is die ik nodig heb om een ander pad te bewandelen?
Om niet langer een uitweg te zoeken uit het doolhof maar
het verdwaald zijn te ervaren als het hoogste goed?

Renata Gaspar is kunstenaar en onafhankelijk
onderzoeker, werkzaam in Portugal.

Sarah Lucie is docent, onderzoeker en redacteur in
New York City.

Sozita Goudouna is een Griekse adjunct-professor,
onderzoeker en curator die werkt in New York City.

Juliana Moraes is assistent-professor aan de
Campinas State University, in Brazilië.

Nilüfer Ovalıoğlu Gros promoveert aan het Nationaal
Conservatorium voor Dramatische Kunsten in Parijs
op een praktijkgericht onderzoek naar visceraliteit
in de performance van vrouwen.

Evan Moritz doctoreert aan de Universiteit van
Toronto.
Malin Palani werkt vanuit Waterloo, Iowa en
Minneapolis, Minnesota in de VS.

Jan Kühling is onafhankelijk onderzoeker en werkt
momenteel als performancewetenschapper aan de
Freie Universität Berlin.
Eero Laine werkt aan de Universiteit van Buffalo,
State University of New York.
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Kristof van Baarle is onderzoeker en dramaturg,
werkzaam in België.
Illustraties: Sadrie Alves.

CONTRA/PRODUCTIEF:
LEES ONLINE VERDER!
Heb je genoten van deze teksten? Dan hebben wij goed nieuws voor jou.
Op onze website e-tcetera.be vind je nog veel meer artikels rond
contra/productiviteit en aanverwante vraagstukken. Hieronder een
overzicht van wat er verder nog deel uitmaakt van ons nummer.
WIE DRAAGT DE
PRODUCTIELASTEN IN
THEATERLAND?
Door
Charlotte De Somviele
Heel wat grotere kunstinstellingen vinken bij hun subsidieaanvraag ook de functie ‘productie’
aan en worden daarvoor gehonoreerd. In hoeverre maken ze die
belofte waar? Dragen de sterkste
schouders op dit ogenblik wel de
meeste lasten?
FALEND PERFORMANCEPLATFORM
Door
Simon Van
Schuylenbergh, Nathan
Ooms & Anna
Franziska Jäger
Is de jonge podiumgeneratie,
geconfronteerd met beperkte
professionele kansen, slaaf van
een verpletterende prestatie
dwang? Ne mosquito pas is een
averechtse maakpraktijk voor
kunstenaars die hun gefaalde
ideeën en slechte smaak
uitbuiten om ze nog slechter te
maken.
WHAT DID KAAITHEATER
(NOT) DO DURING THE
THEATRE LOCKDOWN?
By
Agnès Quackels in
dialogue with Barbara Van Lindt
Agnès Quackels and Barbara
Van Lindt had barely started
as general and artistic coordinators of Kaaitheater when the
etcetera 165

pandemic struck. The duo testify
to the absurdity of not doing
nothing, of doing so much
that leads to nothing. Can an art
institution rest?
VOGELHUISJES IN GAZA
Door
Lindah Leah Nyirenda
Wat hebben de Covid-19-pandemie,
een kus van twintig jaar geleden
aan de voet van een kerk, de
roeping van het theater en
vogelhuisjes in Gaza met elkaar
te maken? Lindah Leah Nyirenda
weeft deze uiteenlopende onderwerpen aaneen tot een ontroerend, contemplatief essay.
HOE EEN KALE VOOR
STELLING SOMS HET
DIEPSTE TAST
Door
Ciska Hoet
Wat is de kracht van (ogenschijnlijk) weinig doen op scène? Van
stilte en leegte? Zeker wanneer
je als theatermaker uiting wil
geven aan existentiële eenzaamheid – misschien wel het hart van
de condition humaine – heb je aan
een minimum aan middelen vaak
nog het meest.
TOSHIKI OKADA’S THEATER
VAN GEESTEN
Door
Selena de Waard

blikken op het werk dat Toshiki
Okada maakte in de nasleep van
de driedubbele ramp die Japan
in 2011 trof. Selena de Waard
zoomt in op Ground and Floor, de
tweede voorstelling in Okada’s
Disaster Tryptich.
SONGS OP SCÈNE
Door
Simon Baetens
Een aantal podiumkunstenaars
gebruiken popsongs als bouwstenen van hun voorstellingen.
Helpt de schriftuur van lyrics en
melodieën om maatschappelijke
problematieken behapbaar te
maken? Waar ergens bevindt dit
werk zich op de schaal tussen
complexiteit en kitsch?
HET ANTI/SPEKTAKEL
VAN JÄGER-OOMS EN
OOMS-JÄGER
Door
Sébastien Hendrickx
Bartlebabe van Anna Franziska
Jäger en Nathan Ooms en The
Honey House van Nathan Ooms
en Anna Franziska Jäger zorgen
voor ontregelende kijkervaringen.
Gaat onder de afstandelijkheid
van hun anti/spectaculair werk
een teveel aan emotie schuil? En
welk wereldbeeld spreekt eruit?

Hoe gaat theater om met catastrofale gebeurtenissen? Het lijkt
een goed moment om terug te
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WWW. E-TCETERA.BE
FACEBOOK.COM/ECETERAMAG
INSTAGRAM.COM/ETCETERA_MAG
Recensies, Engelse vertalingen, opinies heet van de naald?
Eén adres! Sinds juni verschenen op onze site o.a.:
PODCASTREEKS
‘DE WERKPLEK’
Myriam Van Imschoot
[Simon Baetens
& Luc de Groen]

newpolyphonies
Myriam Van Imschoot &
HYOID
[Pieter T’Jonck]

Gorges Ocloo
[Ciska Hoet & Luc de Groen]

11 seconds
Charlotte Bouckaert / 0090
& Toneelhuis
[Charlotte De Somviele]

Jan Joris Lamers
[Sébastien Hendrickx
& Luc de Groen]

A Nublo
Edurne Rubio en Maria Jerez
[Esther Tuypens]

Jetse Batelaan
[Joachim Robbrecht
& Luc de Groen]

Moby Dick, at last
Queequeg speaks
Gorges Ocloo / LOD
[Evelyne Coussens]

Kim Snauwaert & Anyuta
Wiazemsky Snauwaert
[Natalie Gielen
& Luc de Groen]

Killjoy Quiz
Luanda Casella / NTGent
[Persis Bekkering]

Lisa Verbelen
[Charlotte De Somviele
& Luc de Groen]

TAL.
BOG.
[Joost Segers]

Peter De Graef
[Carolina Maciel de França
& Luc de Groen]

Suite n°4 – Encyclopédie
de la parole
Joris Lacoste, Pierre-Yves
Macé, Sébastien Roux & Ictus
[Rudi Laermans]

Bryana Fritz
[Anna Franziska Jäger
& Luc de Groen]
RECENSIES
Giants
Werktoneel
[Wouter Hillaert]
I forgot
Oxana Sankova
[Esther Tuypens]

Mijn broer: The walrus
Colette Goossens
[Wouter Hillaert]
Bartlebabe
Anna Franziska Jäger
[Evelyne Coussens]
Testament van een journalist
Action Zoo Humain /
Chokri Ben Chikha
[Wouter Hillaert]

De Kleine Prins
Theater Malpertuis
[Pieter Martens]

Let me tell you something
you already know
Merel Severs
[Simon Baetens]

BITBYBIT
MOVEDBYMATTER
i.s.m. Collectif Malunés
[Samuel Pennynck]

Inside Out, What I feel
is What you get
Myrte Vandeweerd
[Esther Tuypens]

Ten Oorlog I
Camping Sunset
[Evelyne Coussens]
Triptych
Peeping Tom
[Jasper Delva]

ARTIST ENTRANCE
Luk Perceval
Meg Stuart
Benny Claessens

MULTIMEDIA
Heeft de stad een dramaturg
nodig? Registratie online debat
[Met: Lara Staal,
Elly Van Eeghem, Gerardo
Salinas, Eric Cyuzuzo.
Moderatie: Maryam
K. Hedayat]
MULTILINGUAL
Between pandemic and
protest. The rise of performative activism in Poland
[Szymon Adamczak]
Transformative Imaginations
#1. Breaking toxic patterns
[Baobab van de Teranga]
Mon corps trans est nomade.
Reclaim public space!
[Sorour Darabi]
Get down, a new way to rise.
Professionalizing urban
dances, from street to stage
[Melissa Farah Salvi]

SEP-DEC 2021
ANNA RISPOLI
ANNE TERESA
DE KEERSMAEKER/ROSAS
BETTY TCHOMANGA
DANIEL LINEHAN
ECOPOLIS
FOR ALL QUEENS!
FRANCESCA GRILLI
GISÈLE VIENNE
JAN DECORTE & SIGRID VINKS
KRISTIEN DE PROOST &
BWANGA PILIPILI
MANUELA INFANTE
MEG STUART/DAMAGED GOODS
METTE INGVARTSEN
MOKHALLAD RASEM & KUNO BAKKER
MOTHERS&DAUGHTERS
NEEDCOMPANY
PANORAMA RING RING
RIMINI PROTOKOLL
TG STAN & JÉROME BEL
TRAJAL HARRELL
TRISTERO
en vele anderen…
Ontdek het programma op

kaaitheater.be

DANS
THEATER
PERFORMANCE
GESPREKKEN

KAAITHEATER
Sainctelettesquare 20
B-1000 Brussel
KAAISTUDIO’S
Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81
B-1000 Brussel

BEELD © ANAÏS BOILEAU / VORM — PAUL BOUDENS

KaaiAd_ETC_NAJAAR_2021.indd 1

29/06/2021 15:39

THE TIME OF OUR SINGING
DE KINDEREN DER ZEE
LULU
NORMA
CARMEN
IL TRITTICO
ZELLE
IS THIS THE END #2
MOZART REQUIEM
PARSIFAL
LES HUGUENOTS
A SONG FOR THE MOON
Still La Monnaie
Still De Munt
Still Opera
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