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TUSSEN OVERPRIKKELING
EN VERVELING

Could I interest you in everything?
All of the time?
A little bit of everything
All of the time
Apathy’s a tragedy
And boredom is a crime
Anything and everything
All of the time
Wat je zonet las, is het refrein van het nummer ‘Welcome to the
Internet’ van komiek Bo Burnham. Het lied komt uit zijn online
show Inside, die hij integraal thuis schreef en opnam toen hij
de afgelopen twee jaar net als zovelen van ons onvrijwillig
veel tijd binnenshuis doorbracht. Het is een opeenvolging van
sketches en liedjes die een breed scala aan thema’s aanraken.
Rode draden door het geheel zijn Burnhams achteruitgaande
mentale gezondheid en performativiteit op sociale media en
het internet in bredere zin.
In ‘Welcome to the Internet’ vat hij treffend hoe we ons
verhouden tot informatie en koopwaar. De wetenschap dat
online alles 24/7 beschikbaar is, van kunst tot klaargemaakte
maaltijden, pornografie en weetjes over elk mogelijk onder
werp, lijkt ons naast kennis, plezier en comfort ook heel wat
onrust te bezorgen. We weten dat instant gratification verre
gaande gevolgen heeft voor ons brein en toch blijft de markt
gretig inspelen op dit model van directe beloning. Aan de gevel
van de depots van boodschappenbezorgdienst Gorillas prijkt
trots de slogan ‘Need, Order, Get’.
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Welke rol spelen de podiumkunsten in het tijdperk waarin
een steeds groeiend deel van onze professionele, intieme en
commerciële bezigheden zich afspeelt op onze elektronische
apparaten? Van kunstenaars wordt vaak verwacht dat ze
‘buiten de tijd staan’ om ons gewone stervelingen een spiegel
voor te houden. Maar hoe sta je buiten digitale technologie als
je er zo afhankelijk van bent om je leven te leiden, je werk te
maken en te verkopen? Kun je met andere woorden kritisch
zijn over iets waar je middenin staat? Er zijn theatermakers die
het proberen. Hun werk wordt snel benoemd als een genera
tioneel fenomeen; dan rijst de vraag wat dat precies betekent.
Waren de in het theater behandelde thema’s pre-internet dan
zo universeel dat ze leeftijd en geletterdheid overstegen? Gaan
vraagstukken rond identiteit en vervreemding niet voorbij aan
de nieuwheid van het internet? Houden ze de mens niet al
lange tijd bezig?
Wat opvalt in besprekingen van voorstellingen als Bartlebabe
van Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms, Giants van het
Werktoneel of The Memeing of Life van Dinsdag.org, die gretig
plukken uit onlinecontent, is dat de kritiek hoofdzakelijk gaat
over de status en waarde van het geciteerde materiaal. Over de
keuze om dergelijke referenties een lichaam te geven en voor
een livepubliek te plaatsen wordt weinig of niets geschreven.
Nochtans zou in de fysicaliteit een belangrijke sleutel kunnen
liggen om voelbaar te maken wat al die beelden, memes en
advertenties echt met ons doen. Het aanschouwen van einde
loze re-enactments van YouTube-video’s, TikTok-filmpjes en
Wikipedia-pagina’s leidt tot fysiek ongemak en mentale verve
ling, maar toch blijven we kijken. De frictie die hier voelbaar
wordt, grijpen we in dit nummer aan om te reflecteren op het
lichaam en digitaliteit.
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Zullen we blijven samenkomen om naar dans, performance,
opera, circus en theater te kijken en te luisteren? Het is
vandaag meer dan ooit de vraag of de podiumkunsten hun
haast mythische belofte het ‘laatste ritueel’ te zijn zullen blijven
waarmaken. Maar net zo goed is het mogelijk dat deze visie op
theater al voorbijgestreefd is, krampachtige nostalgie naar iets
wat al onomkeerbaar gemuteerd is. Zoals Benny Claessens in
zijn Artiesteningang in dit tijdschrift antwoordde op de vraag
‘Do you think the theatre will survive in the future?’: ‘Theatre
should stop asking itself the question if it will survive. It should
ask the question whether it is not already dead and if it is, why
not be sexy zombies.’
Hoe verhoud je je tegenover iets wat voortdurend in bewe
ging is? Moeten we nieuwe media volledig omarmen en de
vruchten plukken van ons cyborgbestaan, of is de cyborg ook
al oud nieuws? Het lijkt er sterk op dat het internet ons afleidt
van wat echt cruciaal is, zoals de ecologische crisis en de
rol die we daarin spelen. Een lichaam dat zich continu moet
aanpassen en keuzes moet maken is een onrustig lichaam.
Welk theater wordt vandaag en de komende jaren door en
voor die overprikkelde lijven gemaakt?

De kleine redactie: Simon Baetens, Charlotte
De Somviele, Natalie Gielen, Sébastien Hendrickx,
Ciska Hoet, Joachim Robbrecht en Esther Tuypens
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VAN DE CYBORG NAAR
HET APPARAAT
Kristof van Baarle

Hoe is de figuur van de cyborg zoals
wetenschapsfilosofe Donna Haraway die
analyseerde geëvolueerd? Kristof van
Baarle beschrijft hoe cybernetica, trans
humanisme en de podiumkunsten hand
in hand kunnen gaan.
p. 18
Door

HET ANTI/SPEKTAKEL
VAN JÄGER EN OOMS
Sébastien Hendrickx

Het iconische boek De spektakelmaatschappij van Guy Debord blijkt
brandend actueel. Volgens Sébastien
Hendrickx weten de voorstellingen
Bartlebabe en The Honey House radicale
esthetiek te rijmen met doortastende
maatschappijkritiek. Een analyse van
twee spraakmakende voorstellingen.
p. 26
Door

VREEMDER DAN FICTIE
Thomas Ryckewaert

Na een ingrijpende gebeurtenis probeert
Thomas Ryckewaert aan de hand van
literatuur, films en videogames over
vervreemding al schrijvend grip te krijgen
op de realiteit.
p. 36
Door

DE STEM VAN INSTAGRAM
Tessa Vannieuwenhuyze

Met de release van zijn debuutalbum
Sequences zet performanceartiest PRICE
een belangrijke stap in zijn zoektocht
naar het verenigen van highbrow kunst
en popmuziek. Hoe slaat PRICE de brug
tussen het hyperindividuele en massa
consumptie? Tessa Vannieuwenhuyze
analyseert zijn rijkgevulde oeuvre.
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PLEIDOOI VOOR EEN
DIGITALE DETOX
Hans Schnitzler

Van ‘s ochtends tot ‘s avonds in verbin
ding staan met de hele wereld, het kan
niet anders dan ons brein beïnvloeden.
Wat zijn de voordelen en valkuilen van een
tijdelijke afwezigheid op het internet?
p. 52
Door

ROLVERVAGINGEN IN
COMPUTERGAMES
Marijn Lems

Videogames experimenteren duchtig
met narratieve strategieën. Hoe ver
reikt de beslissingsvrijheid van de speler
eigenlijk? Ofwel: wat computerspellen en
theater van elkaar kunnen leren.
p. 62
Door

INTERNET ALS BRON
VOOR DRAG
Simon Baetens

Geen enkele kunstvorm bedient zich zo
dankbaar van de internetcultuur als drag.
Hoe verandert het statuut van online
bronmateriaal als het via een getrans
formeerd en uitvergroot lichaam op een
podium wordt geplaatst?
p. 70
Door

LEKKER
Anastasia Guevel

In dit techno-erotisch kortverhaal leert
een jonge vrouw een heel nieuwe wereld
kennen wanneer ze aan de slag gaat als
schoonmaker van computers en andere
bedrijfsapparatuur.
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ALS SCIENCEFICTION
REALITEIT WORDT
Van de cyborg naar het apparaat — en wat daarna?

DANCER#3, A Two Dogs Company © Jasmijn Krol

Spanningen tussen Rusland en het Westen, een virus dat de wereld in zijn
greep houdt, een nieuwe golf van technologieën die tot in onze intiemste
kern doordringen, populistische wereldleiders ... Je zou denken dat we
opnieuw in de jaren 1980 beland zijn, de periode waarin wetenschapsfilosofe Donna Haraway haar A Cyborg Manifesto (1985) schreef. Is er dan wel
iets veranderd? Kristof van Baarle schetst hoe de rol van technologie in onze
levens en onze kunsten evolueerde van een potentieel emancipatorische
kracht tot een allesomvattende realiteit.
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A Cyborg Manifesto was een belangrijke tekst die velen, zeker ook kunstenaars, deed
nadenken over de verhouding tussen het lichaam en technologie als een plek van mogelijk
verzet en ontwrichting. De cyborg werd dé lens waardoor de relatie mens-technologie werd
bekeken, maar is die lens doorheen de tijd wel even scherp gebleven? En ook al heeft de
cyborg in de 21ste eeuw allicht aan relevantie ingeboet, in een tijd waarin sociaal contact,
werk, leren, seksualiteit en vriendschap ofwel ‘on hold’ ofwel naar het digitale verbannen
zijn en oude politieke recepten opnieuw bereid worden, voelen we ons misschien meer dan
ooit cyborgs. Het lijkt daarom de moeite waard om zowel de cyborg als het apparaat — een
ander concept dat ik ertegenover plaats — en hoe ze in de podiumkunsten circuleren
nog eens door te lichten. Het doel: perspectief scheppen en, als het even kan, proberen
te achterhalen waar we naartoe gaan op een moment dat onzekerheden alles op losse
schroeven zetten, dat de lange termijn weinig soelaas biedt, en dat ook de korte termijn in
mist gehuld is.

“De cybernetica beschouwt fenomenen en de
dynamieken ertussen als stromen van informatie.
Alles wordt in data omgezet, geabstraheerd
tot berekenbare en dus ook manipuleerbare
eenheden — klinkt verdacht actueel, niet?”
Haraway reageerde met haar manifest op een aantal ontwikkelingen die op dat de
moment de wereld aan het veranderen waren — de wapenwedloop tussen de VS en
de Sovjet-Unie, de ontwikkeling van anticonceptie als sleutel tot een ander leven voor
veel vrouwen, een veranderende economie die onder de invloed van technologie meer
evolueerde naar diensten en precariteit en onzichtbare arbeid, waardoor de ‘homework
economy’ ook buitenshuis steeds meer de norm werd — en op die nieuwe technologieën
zelf. In een tijd waarin atoomarsenalen en steeds meer gevallen van ernstige technologiegerelateerde ecologische schade (olietankers, chemische rampen, het gat in de ozonlaag,
broeikasgassen) bekend raakten, en waarin media een steeds meer manipulatieve rol
konden spelen, was een pleidooi voor een figuur als de cyborg natuurlijk nogal ironisch
en provocerend.
Voor Haraway was de cyborg een genderloze figuur, die de dualismen natuur / cultuur,
man / vrouw, mens / niet-mens van elkaar scheidt én aan elkaar bindt. De cyborg laat het
traditionele gezin links liggen en kiest zelf verwanten. Bovenal is het een figuur die circuleert
tussen fictie en non-fictie. Denk maar aan de vele sciencefictionfilms en series uit die
periode: van Terminator tot Blade Runner, Ghost in the Shell en Bionic Woman. Het is een
van de meest fascinerende eigenschappen van Haraways cyborg: fictie, en sciencefiction in
het bijzonder, heeft impact op de werkelijkheid en omgekeerd. Het is ongetwijfeld een van
de redenen waarom de cyborg zo’n belangrijke referentie is voor vele (podium)kunstenaars
die de relatie tussen mens en technologie als vertrekpunt van hun werk nemen.
De cyborg — een samentrekking van ‘cybernetic’ en ‘organism’ — is een mix van organisch
en anorganisch materiaal, een hybride tussen mens en technologie. De cybernetica is een
wetenschap die in de jaren 40 van de vorige eeuw ontwikkeld werd door de Amerikaanse
etcetera 167
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filosoof Norbert Wiener. Ze bestudeert hoe systemen werken op basis van feedback op
informatie die binnenkomt. Het klassieke voorbeeld is de thermostaat van de centrale
verwarming: die meet continu de temperatuur in de ruimte waarin hij staat, en op basis
van die informatie en de eerder gegeven instructies beslist hij of de verwarming aangaat
en wanneer ze weer uit mag. We associëren dit soort feedbackprocessen allicht eerder
met machines, maar het is een model dat evengoed toegepast wordt op menselijke
lichamen, in de biologie, sociologie en ecologie. Cybernetica is dus een model dat mensen,
machines en niet-menselijke dieren en organismen op een gelijke leest plaatst omdat ze
dieren, ziekenhuizen, relaties, planten, ecosystemen telkens omzet in informatiestromen
die — door middel van feedbackloops — zichzelf handhaven en anderen beïnvloeden.

“De feministische cyborg is gericht op emancipatie,
op deconstructie van patriarchale structuren die
een te grote nadruk leggen op de ratio als essentie
van de mens.”
Dat inzicht was belangrijk voor verschillende denkers die gerekend worden tot het
posthumanisme — een parapluterm voor een wereldbeeld waarin de mens geherdefinieerd
wordt onder impuls van technologische ontwikkelingen. Plots hoefde je geen pacemaker
of prothese meer te hebben om een cybernetisch organisme te zijn. Films als Ghost in
the Shell (1995) — een cyborg-agent die nog restanten van haar menselijke geest in
zich draagt, jaagt op een hacker van breinen, die uiteindelijk zelf ook een machine blijkt
te zijn — tonen de angst en zelftwijfel die dat met zich kan meebrengen: ben ik wel een
mens? Of een machine? Wie controleert mij? Heb ik een vrije wil of ben ik ‘gehackt’? Wat
is eigenlijk het verschil?
DE PERFORMER ALS CYBORG
Films als Ghost in the Shell en de existentiële vragen die ze stellen, zijn een duidelijk voorbeeld
van hoe de cyborg ook identiteit en zelfbeeld in vraag stelt. Als cybernetisch organisme was
het model van de cyborg, zoals geformuleerd door feministische en posthumanistische
denkers als Haraway of N. Katherine Hayles, uiteraard sterk gebaseerd op de cybernetica.
Zowel Hayles als Haraway plaatste er wel belangrijke kanttekeningen bij. De cybernetica
beschouwt fenomenen en de dynamieken ertussen als stromen van informatie. Alles
wordt in data omgezet, geabstraheerd tot berekenbare en dus ook manipuleerbare
eenheden — klinkt verdacht actueel, niet? Waar is het lichaam in dit verhaal? De fysieke
materie van ons vlees en bloed of onze sekse, de materialiteit van onze omgeving?
Het schoolvoorbeeld daarvan in de performancekunst is het werk van de Franse
kunstenares ORLAN. Ze is het bekendst om de reeks plastisch-chirurgische operaties die
ze op haar eigen lichaam liet uitvoeren aan het begin van de jaren 1990. Als een reactie op
hoe via media — van schilderkunst in de renaissance tot televisie in de 20ste eeuw — een
vrouwelijk schoonheidsideaal wordt opgelegd, liet ze bepaalde delen van haar lichaam
chirurgisch manipuleren om zo een alternatief beeld van schoonheid te bekomen.
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IN © A Two Dogs Company

Die operaties bestonden uit een eigen scenografie, kostuums en ORLAN die bepaalde
boeken (voor)las. De ingrepen werden ook live uitgezonden in een aantal galerijen — toen
redelijk innovatief. De titel van het werk, La réincarnation de Sainte Orlan, benadrukt dat
het hier gaat om een zelfbepaalde identiteitsvorming. De lijn tussen fictie en werkelijkheid
is hier ook niet even duidelijk: de zelffictionalisering van ORLAN heeft erg reële gevolgen.
Ze ‘wordt’ de fictieve figuur ORLAN door haar lichaam aan te passen. De mediakanalen,
de technische aspecten van de chirurgie, de rechtstreekse invloed op het vlees van haar
lichaam (met onder andere twee permanente hoorntjes op haar voorhoofd als gevolg) zijn
een helder voorbeeld van hoe technologie op het lichaam inwerkt. Door zelf de actieve
keuze te maken, wil dit cyborg-worden bestaande normen ontwrichten en emanciperend
zijn. De feministische cyborg is letterlijk een belichaamde visie op cybernetica. Ze wil,
zoals Hayles het zegt, de technologie ‘omhelzen’, maar dan wel steeds vanuit een menselijk
lichaam, waarvan de materialiteit en niet de data benadrukt wordt. Dit soort belichaamde
cyborg is gericht op emancipatie, op deconstructie van patriarchale structuren die een te
grote nadruk leggen op de ratio als essentie van de mens.
Met het lichaam als voornaamste bron van weerstand tegen een controlerende en
objectiverende technologie, verbaast het niet dat de feministisch-posthumanistische
nachtmerrie lijkt op de roman van Hans Moravec, Mind Children. Daar wordt het bewustzijn
opgeladen op een harde schijf, waardoor een persoon eeuwig kan leven, zonder de grenzen
van diens lichaam. Dat veronderstelt ten eerste al dat er zoiets zou zijn als een onafhankelijk
bewustzijn (de ultieme splitsing van lichaam en geest), en dat ons zelf geenszins bepaald
wordt door ons lichaam. Het veronderstelt ook dat het eeuwige leven iets wenselijks is.
Allemaal zeer betwijfelbare visies, die meer thuishoren in het ‘transhumanisme’. Dat is
eigenlijk een soort turbohumanisme, dat de centrale positie van de mens wil versterken.
etcetera 167
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Paradoxaal genoeg wil het dat doen door die mens zelf ‘te overstijgen’. Ik kwam het woord
‘trasumanar’ voor het eerst tegen in Dante’s Divina Commedia, in Het Paradijs. Om God te
kunnen zien, moest Dante zijn sterfelijke lichaam achterlaten en puur geest worden. Het
toont het verlangen van het transhumanisme aan: sterfelijkheid achterlaten in ruil voor een
eeuwige jeugd, met de ratio en het brein als essentiële eigenschappen van elk individu.
Dat proces begint wellicht al bij protheses of het veruitwendigen van ons geheugen op
andere dragers.

The reincarnation of Saint ORLAN –
4th Surgery-Performance Titled Successful Operation, 8/12/’91, Parijs

Sommige werken van de Australische kunstenaar Stelarc worden, vaak ten onrechte,
gelezen als transhumanistisch. Hij is bekend om een machinale arm met een hand die
hij kan aansturen via zijn eigen zenuwbanen, die hij vaak gebruikt in zijn performances
(Third Hand, 1980-1998). Hij liet ook een derde oor in zijn (eigen) voorarm groeien. Ook
deed hij een aantal performances met een exoskelet: zijn lichaam was dan verbonden
aan een platform op zes poten, waardoor net zoals bij vele insecten zijn skelet naar de
buitenkant van zijn lichaam verplaatst werd. Exoskeletten worden vaak gebruikt bij de
revalidatie van ernstige breuken of rugletsels, maar Stelarc gaat nog een stap verder. Hier
zie je een gezond — naakt — lichaam dat een machine aanstuurt. De cruciale vraag hier
draait om controle: wie controleert wie? Wanneer Stelarc de beruchte uitspraak ‘the body
is obsolete’ deed, was dat dan een pleidooi voor transhumanisme, dat het lichaam door
een machine wil vervangen en de mens tot een informatie-aansturend brein reduceert?
Of was het eerder het failliet van het lichaam als mogelijke site van een cyborgidentiteit,
als verzet tegen een objectiverende technologie? Stelarcs Suspensions, een reeks
performances waarin hij zijn lichaam ophangt aan verschillende grote metalen haken — in
de galerij, boven een theater in Kopenhagen, in de branding van de Japanse kust — toont
zo’n mogelijke overlevingsstrategie van een lichaam volledig bepaald door technologie.
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Dat ophangen vergt een intense concentratie en de pijn doet de grens tussen lichaam
en geest vervagen. Dit belichaamde zelf is niet emancipatorisch, maar ook geen slaafs
gevolg van de techniek. Het is een kritische ontwrichting, een suspension, een tijdelijke
opheffing van bestaande mens-technologieverhoudingen, met net een meer nederige
visie op de mens als fundamenteel gegrond in zijn lichaam. Waar ORLAN naar een nieuw,
geëmancipeerd zelf zocht, verkende Stelarc een alternatieve relatie tot technologie door
dat zelf haast op te heffen. Het is bijna contra-intuïtief: Stelarc, de kunstenaar die zo
vaak als paradigma van een transhumanistische praktijk wordt opgevoerd, formuleert er
eigenlijk een strenge kritiek op.
HET APPARAAT ALS NIEUW MODEL
Terwijl de cyborggerelateerde performancepraktijken in de jaren 1990 het lichaam
inzetten in hun zoektocht naar een kritische verhouding tot het zelf en de technologie, lijkt
de focus twintig later te zijn verschoven. Een eerste shift zet de mens nog meer weg uit het
centrum, door meer te focussen op de machines, op objecten en andere niet-menselijke
actoren. Door het lichaam zo centraal te blijven stellen, waren de cyborgpraktijken eigenlijk
nog steeds erg antropocentrisch, niet alleen wat betreft beeldvorming maar ook wat
betreft ideologie. In de verhouding tussen mens en machine komt zo het apparaat steeds
meer centraal te staan. Dat is niet alleen in de kunsten zo — denk aan de dansende robots
van Kris Verdonck — ook in de dagelijkse werkelijkheid is de alomtegenwoordigheid van
technologie — vooral dankzij het internet, laptops en smartphones — sterk toegenomen
en deel van de intieme sfeer geworden.

“Behalve disciplineren, onder druk in de pas doen
lopen, gaat het nu ook om controleren, een veel
subtielere en meer wijdvertakte strategie.
In een controlemaatschappij doet het individu
zichzelf in het gareel lopen.”
Deze nieuwe technologieën maken duidelijk dat onze verhouding tot apparaten veel dieper
zit dan hun gebruik als werktuig of hulpmiddel in het ontwikkelen van een feministische
identiteit of een transhumane superioriteit. Volgens sommigen zijn we zelfs ‘kunstmatig
van nature’ en gaat de menswording gepaard met het leven in en met apparaten, of dat nu
een stok, taal, een pen of Facebook is. Identiteit wordt dan subjectiviteit die ontspringt aan
de onvermijdelijke relatie tot apparaten. Een gevolg daarvan is dat mensen in toenemende
mate het gevolg worden van de apparaten die ze gebruiken om hun leven in te richten. Het
apparaat als deel van het menszijn is een concept dat artistieke praktijken toelaat om een
meer negatief-kritische en fundamentele visie op technologie te verkennen.
De werking van die apparaten is doorheen de voorbije eeuw sterk veranderd. Waar ze
voordien voornamelijk op het lichaam inwerkten om dat tot een politiek en economisch
rendabel subject te maken — klaar voor de fabriek, strijd, voortplanting en consumptie — is
die ‘biopolitieke’ focus aangevuld met een inwerking op de psyche. Winst en macht
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worden nu gepuurd uit onze aandacht — hoelang kijk je naar die advertentie? — onze
kennis, ons delen van emoties (like, love, share) en de manier waarop we omgaan met
stress. Die verschuiving van biopolitiek naar psychopolitiek loopt dus parallel met de shift
van fordisme naar postfordisme. Ze gaat ook gepaard met een nieuwe manier waarop
macht uitgeoefend wordt. Behalve disciplineren, onder druk in de pas doen lopen, gaat
het nu ook om controleren, een veel subtielere en meer wijdvertakte strategie. In een
controlemaatschappij doet het individu zichzelf in het gareel lopen. In plaats van een
grondige eenmalige vorming gaat het tot op de dag van vandaag over een continue
vorming, die onder het mom van jezelf ontwikkelen, haast je leven lang verwacht wordt.
In plaats van de verlangens die ons drijven te beteugelen, worden die verlangens zelf
gemanipuleerd. Via apps en ononderbroken online verbondenheid is dat ook mogelijk; de
balans tussen werk en leven vervaagt tot het punt dat je leven je werk wordt en er wetten
en regelgeving nodig worden over wanneer je baas je mag opbellen of mailen.

“Luidt de horizon van extinctie en andere eindes
een kunst in die het lichaam en een gemeenschap
van lichamen weer centraal plaatst? Een terugkeer
naar theater dat er heel erg uitziet zoals het te
verwachten en voorzien was?”
Die stress, met vele depressies en burn-outs tot gevolg — een instorting van het zelf — is
dan ook wat veel kunstenaars beginnen vormgeven aan het einde van het eerste
decennium van dit millennium. Toshiki Okada dissocieert woord en beweging en maakt
in Super Premium Soft Double Vanilla Rich (2015) de dataficatie van consumptie en
een ijsje tot centrale onderwerpen in een ‘drama’ dat zich afspeelt in een superette.
De lichamen van de performers/supermarktbedienden, die continu in beweging zijn,
losgekoppeld van betekenis, lijken helemaal in orbit van de biopolitieke werkplek van de
superette: groeten, danken, wachten, aanvullen, poetsen. Hun woorden en manier van
performen verraden een soort lethargie als gevolg van stress en een algemeen gebrek aan
toekomstbeeld. Het is die mentale knechting die een gevolg is van de psychopolitieke druk
van zelfverwezenlijking, die ook resoneert in hoe het theater zelf als een apparaat op de
performers inwerkt. De wereld op scène is de superette, en dat wordt dan ook de wereld
van de performers, er weerklinkt een eindeloze orgelversie van Bachs Das wohltemperierte
Klavier als muzak die moet kalmeren én bezighouden, en een stem spreekt hen toe via de
intercom. Dit zijn geen vrijgevochten cyborgs, maar volgzame subjecten gevormd door het
(theatrale) apparaat waarin ze leven. In de ‘apparaatvisie’ op de relatie tussen lichaam en
technologie wordt het theater zelf dus meer ingezet als ‘technologie’. Het leidt tot reflecties
over het medium zelf, en hoe dingen en machines performen. Solo’s voor machines, of voor
lichamen die tot projectie verworden zijn: of het nu Okada, Verdonck of Castelucci’s Sacre
du Printemps voor machines is, het zijn de dingen die het overnemen. In de kunstcontext is
dat natuurlijk een keuze van de makers die an sich weinig kwaads teweegbrengt, maar ze
weerspiegelt wel een tendens in de bredere samenleving. Mensen staan er vaak gewoon
bij en kijken ernaar — ook al kiezen ze er initieel misschien zelf voor, om redenen van
comfort of entertainment: hun handelingen leiden niet meer tot een helder afgelijnd en
autonoom, al dan niet cyborg, ‘ik’. Wanneer technologie dan ‘de show steelt’, is dat niet
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op een spectaculaire manier. Wat veel ‘apparaatwerk’ kenmerkt, is dat technologie meer
inhoudelijk ingezet wordt en fundamenteel onderdeel uitmaakt van de dramaturgie — meer
dan gewoon een leuk trucje of demonstratie van mogelijkheden te zijn.
TECHNOLOGIE ANNO 2022: WHO CARES?
De laatste jaren — met de verkiezing van Trump, de brexit, de polarisering via sociale media
en de algehele crisis van waarheid en gemeenschappelijkheid die daar dankzij apparaten
en apps uit is voortgevloeid — werd die kritische apparaatvisie aanvankelijk alleen maar
bevestigd: het zijn niet de kandidaten of kiezers die de verkiezingen bepalen, maar de
algoritmes en media die ze gebruiken. Ook de ecologische catastrofe die zich afspeelt,
maakt alleen maar duidelijk dat technologie op een existentiële manier een bedreiging
vormt — vanwege de ontginning, de vervuiling én de wegwerplogica die erachter zitten.
En toch, wanneer elektrische wagens als alternatief worden voorgesteld en het antwoord
op misbruik van sociale media méér gebruik van sociale media is, dan begin ik toch te
twijfelen. Is die kritische visie op technologie nog wel van toepassing? Geven we er nog
wel om? Of hebben we als samenleving de intieme en fundamentele rol van algoritmes en
extractie om de consumptiedrang te voeden aanvaard? Who cares anymore?
Toen Heidegger in 1954 De vraag naar de techniek schreef, was er nog een duidelijk
proces aan de gang. De filosoof omschreef hoe steeds meer aspecten van onze omgeving
— rivieren, grondstoffen enzovoort — uit ons leven in functie van technologie komen te staan.
etcetera 167
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Vandaag is dat proces nagenoeg voltooid: onze aandacht, vriendschappen en seksualiteit
zijn dankzij technologie producten en controleerbaar geworden. Is die vraag naar techniek
anno 2022 nog wel zo helder? Rond het jaar 2000 was er nog optimisme en een grote
nieuwsgierigheid en bereidheid van kunstenaars om nieuwe technieken, machines en media
op te nemen in hun werk, in de hoop op democratisering van informatie en communicatie. In
de jaren 2010 kwamen velen hiervan terug en kwam er een kritischere reflectie op technologie
op gang. Dat leidde wel tot een meer dramaturgische verwerking in voorstellingen en
installaties, die zo meer ingingen op de eigenheid van dingen, machines, planten en dieren
en andere materialen. Welke vragen liggen er nu nog voor? Misschien stellen we ze zelfs niet
meer en zijn bepaalde zaken done deals en niet langer aan de orde. Heeft het nog zin om je
te verzetten tegen bepaalde processen, zoals digitalisering en dataficatie?

“In de ‘apparaatvisie’ op de relatie tussen lichaam
en technologie wordt het theater zelf meer
ingezet als ‘technologie’. Het leidt tot reflecties
over het medium zelf, en hoe dingen en
machines performen.”
Heeft het nog zin, zijn het nog wel relevante vragen? Dat zijn misschien de kwesties waar het
nu om draait. Als je voorstellingen als Bartlebabe (Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms),
Giants (Werktoneel) of de op dans- en reclameclips gebaseerde dansfrases van Michiel
Vandevelde ziet, dan kun je allicht spreken van een post-internet- of post-digitale fase
(zoals Sébastien Hendrickx deed in dit tijdschrift). En inderdaad, platformen als YouTube,
Facebook, Instagram, Tiktok en consorten zetten zo sterk in op theatraliteit en creëren zo’n
gevarieerde feeds (hoewel, variatie…) dat ze, zoals die voorstellingen aantonen, op hun
beurt boeiende teksten worden. Dat de focus van deze en vele andere makers op deze media
ligt wanneer het gaat over technologie, en niet zozeer op geo-engineering of surveillance,
toont maar weer eens aan dat het vooral om communicatie draait in deze toepassingen.
Wat er dan gezegd wordt, en of daadwerkelijk communicatie en niet data-extractie het
doel is, lijkt er niet echt toe te doen, zolang er maar iets gecommuniceerd wordt. Terwijl de
‘apparaatvoorstellingen’ van Okada, Castellucci en Verdonck naar installatiekunst neigen,
gaan deze makers voor ogenschijnlijk meer conventionele theatrale vormen, of bevragen
ze het vermogen van theater om met deze materialen om te gaan. Wat het theatraliseren
dan doet, is dynamieken blootleggen en kritisch weerspiegelen.
Dat kritisch citeren en zichtbaar maken zal, hoewel het zich radicaal laat voeden door
cybernetische bronnen, niet leiden tot een geëmancipeerde cyborgidentiteit of een
transhumanistisch ontsnappen aan de vleselijke realiteit. Het lijkt ook de apparaatlogica
enigszins achter zich te laten, door zelfs de negativiteit die ergens nog een humanisme
verraadde, te laten varen en andere emoties en affecten aan te boren. Het is geen plat op de
buik gaan, maar een aanvaarding bij gebrek aan alternatief, een gebrek aan een ‘buiten’.
Als een nieuwe generatie makers reflecteert op technologie door ‘gewoon’ een personage
op scène te zetten met een goed geconstrueerde tekst (en zelfs het toneeldoek en spots
extra te benadrukken, zoals in Giants), dan krijg ik de indruk dat een bepaalde cirkel rond
is. Je ziet dat ook in hoe een genre als sciencefiction het moeilijk krijgt — het werk van
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J.G. Ballard of een film als Don’t Look Up voelt meer documentair dan speculatief aan.
Overidentificatie wordt dan gewoon een soort nieuw realisme met de moed der wanhoop,
en als er al ergens een glimp in de duisternis te vinden is, dan zit die in het straffe acteerspel
dat zo’n benadering met zich meebrengt.
NIEUWE HORIZONTEN
De pandemie versterkt een aantal van die vragen en voegt er ook nieuwe ervaringen aan
toe. In zijn laatste boek spreekt de activist en mediafilosoof Bifo Berardi van het ontstaan
van een ‘derde onderbewustzijn’ — na dat van de discipline en de controle. Dit (onder)
bewustzijn is zich nu aan het vormen, onder invloed van lange periodes van (sociale)
isolatie en de digitalisering van een groot deel van de contacten die er dan nog wel zijn.
Voor veel mensen is zowel de werk-, leer-, winkel- en sociale omgeving radicaal cyborg
geworden, tegen wil en dank. De homework economy is letterlijk de norm geworden,
onzekerheid een basishouding, en een idee in de winter over wat de lente brengt wordt
steeds absurder omdat we niet weten wat de toestand dan zal zijn. Tegelijk steken de
horizonten van extinctie, neoliberale uitputting en een soort technototalitair regime
(Berardi) of bioveiligheid (Agamben) alleen maar feller af.
Gaan we technologie en zeker sociale media, van Zoom tot Instagram, associëren met
ziekte en isolatie — zoals Berardi hoopt — en zo meer op zoek naar liveness en sociale
intimiteit? ‘Unleash love’, roept een monsterlijke Bartlebabe dan toch, na verpletterd
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te zijn onder de druk om te performen. ‘Ignite the spark’, weerklinkt het bij de opening
van Madrigals van Benjamin Abel Meirhaeghe: zoek opnieuw naar een sociale intimiteit,
of je daarvoor nu teruggrijpt naar een edenische tuin, de oertijd of een sciencefiction
waarin technologie alleen nog esthetiek is. Misschien draaide zowel de cyborg, het
transhumanisme als het apparaatidee telkens om verlangen: van de bevrijding van het door
kleinburgerlijkheid beknotte verlangen van de feministische cyborg, over het verlangen
naar onsterfelijkheid van de transhumanist, tot de beperking van het misbruik en de
manipulatie van al die vrijgekomen verlangens in een neoliberale aandachtseconomie.
Luidt de horizon van extinctie en andere eindes een kunst in die het lichaam en een
gemeenschap van lichamen weer centraal plaatst? Een terugkeer naar theater dat er heel
erg uitziet zoals het te verwachten en voorzien was? Misschien wel, maar dan niet langer
als uitdrukking van een humanisme met de mens als maat van alle dingen. Het theater
wordt dan een vergeefse, haast absurde praktijk in de marge van de technosoep, waar
desondanks nog intimiteit en contemplatie te vinden valt. Het is tegelijk meer en minder
dan het vermogen om ‘op een ontmaskerende manier te reflecteren’, zoals Hendrickx
schrijft. Het beeld dat me bekruipt is dat van de ecologisch uitgestorven soorten: ze zijn
met te weinig om nog relevant te zijn in de voedselketen, niet langer prooi, noch relevante
jager, maar ze bestaan nog. In Patagonië springen de guanaco’s, een soort kleine lama’s, zo
vrolijk rond door de prachtige, door toerisme en smeltende gletsjers verdwijnende natuur.
Misschien is het wel goed om technologie onverschillig in de achtergrond te houden om
weer te kunnen spelen: geen escapisme of ontkenning, wel het juk dragen zonder erdoor
verpletterd te worden, met volle energie. Elkaar opnieuw vinden en iets maken. Hoe het
ook zij, ik weet het niet. Ik heb me al lang niet meer zo gehecht gevoeld aan mijn positie als
toeschouwer, halsreikend uitkijkend naar wat de scène brengt.

Kristof van Baarle schreef recent een doctoraat aan
de Universiteit Gent over het posthumanisme in de
podiumkunsten. Momenteel is hij verbonden aan de
Universiteit Antwerpen en werkzaam als dramaturg
voor Kris Verdonck (A Two Dogs Company).
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Over het werk van Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms

Vorige zomer gingen The Honey House en Bartlebabe in première, de
tweede en derde creatie van Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms, na
hun debuut Some Things Last A Long Time uit 2019. Zowel performatief als
dramaturgisch zijn het volgens Sébastien Hendrickx ronduit verbluffende
voorstellingen. Welk wereldbeeld spreekt er uit hun werk?
18

In haar recensie over Bartlebabe bracht Evelyne Coussens haar intens verwarrende kijk
ervaring onder woorden. Ze ontwaarde een diepe generatiekloof tussen zichzelf en de
makers, die volgens haar in grote mate samenviel met een digitale kloof. ‘De beslissende
factor in het al dan niet kunnen “plaatsen” van wat je ziet is in dit geval het verschil in
digitale geletterdheid: de manier waarop de digitale alomtegenwoordigheid het denken
en maken van deze jonge generatie heeft gevormd, daar waar ik, geboren in 1980, de helft
van mijn leven zonder mobiele telefoon en internet heb doorgebracht.’ 1
1. POST-INTERNET
In Bartlebabe staat Jäger alleen op scène; Ooms creëerde mee maar zijn aanwezigheid
beperkt zich tot een vooraf opgenomen voice-over ergens halverwege de voorstelling. Het
is ontegensprekelijk zo dat deze hyperactieve theatersolo niet kon worden gemaakt zonder
het bestaan van het internet, en dat in zijn huidige mobiele, interactieve en aandacht slor
pende vorm. Bartlebabe is doordrongen van de ‘post-internet’-conditie’: we lijken te leven
in een tijdperk dat voorbijgaat aan het internet, in die zin dat het internet de ‘echte wereld’
zodanig — op ontelbare manieren — doordringt dat we online en offline niet meer helder van
elkaar kunnen onderscheiden.
Heel wat van de ruwe materialen van de voorstelling werden ontgonnen op YouTube. In niet
meer dan een uur tijd incarneert de babbelzieke Jäger tientallen schermfiguren: allerlei
soorten influencers, onder wie een agressieve mental coach, een nobody die van thuis uit
een cosmetisch masker aanprijst, een unboxer die een nieuw technologisch hebbeding
uit de verpakking tovert als was het een religieus relikwie, maar ook herkenbare mediaiconen zoals cultfilosoof Slavoj Žižek, Meta-CEO Mark Zuckerberg of het digitaal geani
meerde wangedrocht Sméagol uit The Lord of the Rings. Heel even migreren deze virtuele
wezens van het platte scherm naar het analoge theaterpodium. Jäger laadt ze daar op
met presence, liveness, met een lichaam — telkens hetzelfde lichaam, het hare, als grote
gelijkmaker. Tegelijk krijgt dat analoge lichaam vervreemdende, ongrijpbare, virtuele
kwaliteiten; voortdurend flikkert het tussen aan- en afwezig.
Is Bartlebabe een theatrale proeve van uncreative writing, de artistieke praktijk die Kenneth
Goldsmith beschreef in zijn gelijknamige, invloedrijke boek? De Amerikaanse dichter
stelde tien jaar geleden vast dat het gros van de literatuur zich bleef doorontwikkelen
‘alsof het internet niet was gebeurd’ 2 . In plaats van nieuwe tekst te produceren ging
men volgens hem beter ‘oncreatief’ aan de slag met de dagelijkse wildgroei online.
Binnen Goldsmiths provocatieve visie ruimen originaliteit en auteurschap baan voor
appropriatie: de schrijver wordt kopiist, een ‘taalmanager’ die bestaande materialen
selecteert, remixt en herframet. Hoe uitdagend Goldsmiths ideeën ook zijn, veel van de
praktische uitwerkingen ervan — niet het minst zijn eigen dichterlijke exploten — gaan
niet veel verder dan tongue in cheek literaire readymades. Schrijven wordt verengd tot
hercontextualiseren; het is een straatje dat al snel doodloopt.
Gelukkig zijn Jäger en Ooms een flink stuk creatiever. De figuren die in Bartlebabe voorbij
razen zijn geen getrouwe imitaties maar assemblages, hybride bundelingen van perfor
matieve en tekstuele citaten, plus eigen toevoegingen en uitvergrotingen. Zo zet Jäger al
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kruipend en met vervormde, doorslaande stem een overtuigende Sméagol neer, terwijl
haar woorden veraf staan van het originele filmscript. Het Hollywood-monster reflecteert
nu eens op de eigen digitale artificialiteit (‘they call me CGI, computer generated imagery’),
klinkt twee zinnen later als een filosofische onheilsprofeet (‘past, present, future: they
don’t exist anymore’), brult daarna de beroemde woorden van Herman Melvilles recalci
trante personage Bartleby (‘I would prefer not to’) om vervolgens af te sluiten met een
gepassioneerde smeekbede: ‘Unleash love! Unleash love! Unleash love!’

“De compositie van de hele voorstelling wordt
getekend door nerveuze nevenschikking en
ogenschijnlijke randomness.”
De compositie van de hele voorstelling wordt getekend door nerveuze nevenschikking
en ogenschijnlijke randomness. Zinnen, personages, kostuumwissels, acties, spreek
situaties en emoties volgen elkaar op met een sterke contrastwerking en vaak zonder
logisch verband. Wanneer je je aan dit soort van transformerend spel waagt, raak je als
acteur waarschijnlijk niet erg ver met de spelpedagogische principes van de ‘grote drie’:
Stanislavski, Brecht of Grotowski… De montage van Bartlebabe lijkt er een van scrollen,
swipen en doorklikken. Elke scène laat afval na, kledingstukken, verpakkingen, uitge
pakte spullen, gedropt en onmiddellijk weer vergeten door de verschillende figuren die
Jäger speelt. Een constante doorheen de voorstelling is de voortschrijdende ruimtelijke
entropie: aan het einde van de rit ligt het hele podium wanordelijk vol. Bartlebabe spie
gelt het post-internet aandachtsregime, waarin een teveel aan content gepaard gaat
met een tekort aan tijd en concentratie. Informatie en indrukken kunnen zich eindeloos
opstapelen zonder dat er ooit iets wordt verwerkt of opgebouwd.
2. SPEKTAKEL
Maar hoe cruciaal is de ‘digitale geletterdheid’ nu daadwerkelijk voor een lezing van het
werk van Jäger en Ooms? Bij nader inzien situeren zowel Bartlebabe als The Honey House
zich in een politiek-esthetische traditie die heel wat ouder is dan het internet of de mobiele
telefoon: die van de kritiek op het spektakel. Anno 2022 zorgt het lezen van Guy Debords
De spektakelmaatschappij (1967) en Commentaar op de spektakelmaatschappij (1988)
voor een behoorlijk schokkende ervaring. De twee boeken van de Franse denker blijken, op
enkele taaie stukken over het leninisme en stalinisme na, nog brandend actueel. Alsof ze
pas gisteren werden uitgegeven. Uiteenlopende debatten komen daardoor plotsklaps in
een historisch continuüm te staan; zelfs het culturele belang van het internet ga je ervan
relativeren. Als technologische vernieuwing leidde het in de eerste plaats tot een verdere
intensivering en totalisering van het daarvoor al bestaande spektakel, zo lijkt het.
Hyperconsumentisme; zinloos werk; de paradoxale zoektocht naar authenticiteit; de
productie van het zelf als beeld, als imago; de onmogelijkheid van oprechte liefde en
intimiteit; de cultus van het jeugdige lichaam en de ontkenning van de dood; de reductie
van technologische ontwikkeling tot een eindeloze stroom gadgets; het ineenklappen van
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verleden en toekomst in een eeuwig nu,… Veel van de maatschappelijke vraagstukken die
in Bartlebabe aan bod komen, echoën de decennia oude theorieën van Debord.
De beruchte basisstelling waarmee het eerste boek uit 1967 opent, luidt als volgt: ‘Het
hele leven van de maatschappijen waarin de moderne productievoorwaarden heersen,
dient zich aan als een ontzaglijke opeenhoping van spektakels. Al wat direct werd geleefd,
heeft zich verwijderd in een representatie.’ 3 Spektakel betekent letterlijk ‘schouwspel’, iets
wat je eerder aanschouwt dan er actief mee te interageren. Volgens Debord ontketent ‘de
noodzaak van oneindige economische ontwikkeling’ 4 een kolossale productie van beelden.
Die vloeien samen tot een niet-levende schijnwereld die in toenemende mate verzelfstandigt
en ons vervreemdt van de concrete, praktische, geleefde wereld. Schijnbehoeften komen
in de plaats van primaire levensbehoeften; de ruilwaarde van voorwerpen verdringt
hun gebruikswaarde; beelden van plaatsen ontnemen het zicht op de specificiteit van
plaatsen. De rechtstreekse verhouding van een mens tot zichzelf, tot het eigen lichaam,
andere mensen, werk, de materiële omgeving, een gemeenschap enzovoort, wordt steeds
diepgaander gemedieerd door het spektakel.
In het vervolgboek uit 1988 signaleert Debord de evolutie van het ‘geconcentreerd’ naar
het ‘geïntegreerd spectaculaire’. Waar de schijnwereld in eerste instantie nog een groot
deel van de samenleving onaangetast liet, is zij nu ‘als een radioactieve besmetting in elke
werkelijkheid doorgedrongen.’ Het spektakel heeft onze leefomgeving gereconstrueerd,
radicaal vervormd — zodanig dat ‘die werkelijkheid zich nu niet meer tegenover het
spektakel verhoudt als iets vreemds.’ 5 Post-internet zouden we kunnen zien als een recent
stadium van deze langlopende culturele transformatie.
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3. AARDE
The Honey House slaagt erin om de radioactiviteit van het spektakel én de catastrofale
uitwerkingen daarvan zichtbaar te maken. Ooms, met Jäger dit keer als artistieke copiloot,
creëerde een choreografische voorstelling-zonder-dans die voor een stuk schatplichtig
is aan het oeuvre van Mårten Spångberg. Volgens de Zweedse choreograaf heeft de
abstracte, bewegingen-structurerende capaciteit van de choreografie altijd behoefte
aan een concrete expressievorm, maar hoeft die niet per se dans te zijn. Je kan evengoed
videobeelden choreograferen, of de bewegingen van machines. In The Honey House wordt
alvast niet gedanst. Vijf performers, onder wie Ooms en Jäger, genereren grosso modo
twee choreografische landschappen, die qua associaties en affectieve lading elkaars
absolute tegengestelden lijken.

“The Honey House slaagt erin om de radioactiviteit
van het spektakel én de catastrofale uitwerkingen
daarvan zichtbaar te maken.”
Het eerste is het product van een gestructureerde improvisatie. Gedurende een half
uur herhalen de performers een beperkt aantal koortsachtige bewegingen, los van
elkaar en in willekeurige volgorde. Met een blik die schakelt tussen glazig en paniekerig,
marcheren ze nu eens masculien-wijdbeens over het podium, gaan dan plots liggen
alsof ze zonnebaden, trekken hun topje, bh of broek half uit, kleden zich dan direct weer
aan, vegen denkbeeldig zweet weg van hun voorhoofd, draaien zich op hun buik, lopen
ergens anders heen, trappelen ter plaatse terwijl ze schichtig heen en weer kijken, met
hun handen voor zich uit gestrekt alsof ze elk moment een basketbal kunnen krijgen
toegespeeld. De overweldigende dolby surround-geluidsscore van een insectenplaag
versterkt de ondraaglijke spanning, de indruk van permanente noodtoestand die uit dit
landschap spreekt. De monotone chaos kent verschuivende intensiteiten, zoals wanneer
bovenop de dikke insectenruis een laag goedkope, climaxgedreven technomuziek komt
te liggen, die vervolgens weer verdwijnt. Ook zijn er routineuze momenten van ontlading:
af en toe houdt een van de performers een autovelg voor zich uit als was het een stuur en
roept daarbij cartoonesk ‘vrooooom!!!’, of schreeuwt iemand plots de longen uit het lijf
met een gebalde vuist in de lucht alsof hij of zij net de jackpot won.
Zoveel komt samen in dit heftige, dystopische concentraat. De ontmenselijkte figuren die over
de scène dolen, onderwerpen zich non-stop aan dwangmatig genot, rust-stress en repetitieve
vormen van transgressie. Hun gebaren doen denken aan wat Debord ‘een nieuwe vorm van
ontbering binnen het vermeerderde overleven’ 6 noemt. In een spektakelmaatschappij kunnen
burgers misschien wel beschikken over alles wat ze nodig hebben om te leven — voldoende
te eten, een dak boven hun hoofd, comfort, relatieve maatschappelijke stabiliteit — en
desondanks de indruk hebben voortdurend kopje-onder te gaan. De economische onderbouw
van de vandaag wijdverspreide emotionele leegte en afzondering is die van de eindeloze
kapitalistische groei. Deze groei kan zich enkel doorzetten dankzij de productie van steeds
nieuwe soorten schaarste: als er geen gebrek is aan brood, dan creëer je gewoon het gebrek
aan een nieuw model smartphone, of een vakantie naar de zon. Het is nooit genoeg.
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The Honey House toont niet enkel de verwoestende psychosociale impact van dat model,
maar ook de al even destructieve materiële weerslag. Al in 1967 omschrijft Debord het
spektakel als ‘het hoogste stadium van een expansie die de behoefte tegen het leven heeft
gekeerd’ 7; in 1988 vermeldt hij expliciet de ecologische rampspoed 8. De totale immersie
in een schijnwereld komt met een prijs: de gebaren van de wezens op scène suggereren
een oververhitte omgeving, die door het geluid van de insectenmassa zo mogelijk nog
vijandiger, nog onleefbaarder lijkt. De aanwezigheid van de autobestuurder in het landschap
ondergraaft de illusie dat het spektakel iets immaterieels zou zijn. Deze archetypische
figuur van de moderniteit keert opvallend terug in alle drie de voorstellingen die Ooms en
Jäger tot nu toe maakten. Als beeldobject van verlangen belichaamt de auto de mythe van
de individuele vrijheid en mobiliteit, terwijl hij in de concreet geleefde wereld leidt tot uren
stilstand in de file en onvoorstelbare hoeveelheden delfstoffen, uitstoot en afval.
Hoe zou Debord kijken naar onze tijd, waarin de ecologische catastrofe accelereert? Komt
er een einde aan het spektakel nu de aarde er met volle kracht doorheen breekt? Of blijkt
de these van het satirische Don’t Look Up visionair en zal het spektakel ondanks alle
waarschuwingssignalen zegevieren? In de meest besproken film van het moment (januari
2022) ontdekken twee wetenschappers dat een enorme meteoriet op onze planeet
afstevent. Ze slagen er vervolgens niet in om hun medemensen te overtuigen van de ernst
van de dreiging, opgeslokt als die zijn door de schijn van alledag.
The Honey House, Nathan Ooms © Anne Van Aerschot

4. KRITIEK
Wie dacht dat het wereldbeeld van Ooms en Jäger niet veel uitzichtlozer kon worden,
heeft het bij het verkeerde eind. Het tweede landschap van The Honey House straalt
aanvankelijk de utopie van het kleine geluk uit, een soort antidotum voor het ontspoorde
individualisme en de consumptiedrift die de boze buitenwereld karakteriseren. De trage,
meticuleus opgebouwde choreografie van liefdevolle blikken, glimlachen en aanrakingen
die de performers uitwisselen, eerst subtiel en daarna steeds nadrukkelijker, wekt de
suggestie van vriendschap, vrede en empathie. Wanneer iemand de algehele slow motion
plots doorbreekt met een energieke flikflak, ontstaat een gezamenlijke focus. Iedereen
lacht om hetzelfde en zo transformeren de afzonderlijke figuren ineens tot een groep,
een gemeenschapje. Uitgelaten openen ze één voor één de kartonnen dozen die tegen
de achterwand staan opgesteld. Ze verspreiden de inhouden ervan stelselmatig over het
podium: een picknickdekentje, een zilveren melkkan, een rieten mand, een ruiker felgele
bloemen, porseleinen servies, druiven, een houten rakeltje,… De kleren die ze aantrekken,
hemden en jurken met bloemetjes- en ruitjesmotieven, veroorzaken een kleurenexplosie
binnen wat daarvoor een overwegend grijzig scènebeeld was.

“Hoe zou Debord kijken naar onze tijd, waarin
de ecologische catastrofe accelereert?”
Met de opbouw van dit tweede landschap glijden we in een totaal andere esthetiek,
die van de rurale eenvoud en duurzaamheid, of toch van het verlangen ernaar. Het
lijkt wel alsof we ons in een krantenwinkel bevinden en na het automagazine nu het
ecotijdschrift openslaan. Het is net die equivalentie, die ogenschijnlijke esthetische
inwisselbaarheid, die het wereldbeeld dat uit het werk van Ooms en Jäger spreekt zo
door en door zwartgallig maakt.
Het déjeuner sur l’herbe dat zich op en rond het picknickdekentje ontspint, kan je
van bij het begin niet anders dan wantrouwen. Dit landschap is zo overduidelijk een
‘schijnplatteland’ — de zoveelste visionaire term van Debord 9. Het is echter pas wanneer
vier onuitstaanbaar sentimentele popliedjes één voor één weerklinken, dat de walging
van Ooms en Jäger onversneden voelbaar wordt. Het dromerige gitaargetokkel en de
domme rijmelarijen kan je aanvankelijk nog weglachen als ironische kwinkslagen, maar
al snel vervalt de zoetheid van de songs tot iets zuurs, waarvan je maag keert. Na de
nauwgezette choreografische opbouw rafelt het hele tafereeltje al even nauwgezet weer
uit elkaar, als een esthetische samenhang die voor je ogen desintegreert: iemand slaat de
bloemenruiker kapot; een voet komt in de melkkan terecht; een glimlach transformeert tot
een gekke, onwereldse grijns. Het weldadige, duurzame, alternatieve leven blijkt gewoon
niets anders te zijn dan de zoveelste lifestyle. Een identiteit. Een marktsegment. Dat besef
verlamt: de ‘terugkeer naar de natuur’, weg van het spektakel, is zelf spektakel geworden.
Er is gewoon geen uitweg uit het geïntegreerd spectaculaire.
Welke plaats hebben kritiek en verzet dan nog binnen dit ontredderende wereldbeeld?
Op zijn minst zijn het dubbelzinnige fenomenen, randje dubieus, zo lijkt het. Net voor het

24

revoltejaar 1968 (!) schreef Debord dat ‘de onvrede zelf waar was geworden’ 10. (Uiteraard
gaat het hier om ‘waar’ in de zin van ‘koopwaar’.) De figuur van Bartlebabe incarneert die
schizofrene positie heel expliciet. Melvilles beruchte kantoorklerk Bartleby, die alles wat
van hem werd gevraagd telkens afwees met een hoogst beleefde ‘nee, liever niet’, blijkt in
de 21ste eeuw dus een ‘babe’ geworden, een populair beeldobject dat naadloos opgaat in
het hedendaagse spektakel. Jäger, die in het echte leven ironisch genoeg ook filmactrice
is, speelt in Bartlebabe op een bepaald moment een karikaturale versie van een ‘sexy
filmactrice’. Met een geaffecteerde stem en een voortdurend omhoog kruipende minirok
die ze steeds opnieuw omlaag moet trekken, vertelt ze: ‘A director comes to me and asks
me to be a Bartlebabe.’ De vraag krijgen om een recalcitrant personage te zijn is op zich
natuurlijk al een enorme contradictie, laat staan als die vraag komt van een mannelijke
autoriteitsfiguur van het soort dat sinds #MeToo heel wat van zijn onschuld is verloren.
Bartlebabes gehoorzame ongehoorzaamheid blijkt bovendien helemaal te verlopen
volgens plan: ‘How did I know what to say? It was written down for me in a script. How did
I know where to stand? People told me.’

“Het déjeuner sur l’herbe dat zich op en rond het
picknickdekentje ontspint, kan je van bij het begin
niet anders dan wantrouwen.”
Is alles dan honing geworden? Een kleverig huis waar je je maar niet van kunt losmaken?
En biedt kunst een sleutel, een uitweg uit het huis? Is zij een antigif? Nee, bijlange niet. De
enige relevante maatschappijkritiek waar kunst toe in staat is, is ons confronteren met het
maatschappelijk kritieke. Het kleine schouwspel kan het grote schouwspel hoogstens op
een ontmaskerende manier terug reflecteren. That’s it.
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MAKING SENSE OF
AN ENDING
De realiteit als onvoorspelbaar decor

Sciencefictionschrijver J.G. Ballard wist het in de sixties al: de grenzen
tussen het intieme en het globale, het binnen en het buiten, de realiteit en
de waanzin, zijn in een rotvaart aan het verdwijnen. Vandaag is deze opheffing van tegenstellingen meer dan ooit aan de orde. Thomas Ryckewaert
neemt je mee op een trip over de highways van het hedendaagse bewustzijn,
langs Pepinster en de planeet Arrakis, McDonald’s en de Metaverse, van
Wuhan naar Antibes en van chaos naar extinctie.
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0.
The hegemony of what was real had been altered, or broken, forever.
— Jeff Vandermeer, Annihilation.
1.
In juni 2019 krijgt mijn vader plots een hartaanval in Zuid-Frankrijk. Hij is amper 63. Twee
weken lang ligt hij in coma op de ic van Antibes, waarna hij er overlijdt in het bijzijn van zijn
kinderen. Een laatste gesprek, een afscheid was niet mogelijk.

“Meer nog dan te speculeren over de toekomst, was
Ballard erop uit om de vervreemding van het heden
vorm te geven. ‘Science fiction is out there: we are
living in it’, beweerde hij al in 1968.”
In maart 2020 legt een virus de wereld lam. Grenzen sluiten, vliegtuigen blijven aan de
grond, de olieprijs zakt onder nul. De paus bidt om verlossing op een leeg Sint-Pietersplein.
In juli 2021 wordt Europa geteisterd door extreme regenval en overstromingen. Huizen,
wegen en bruggen spoelen weg. In België alleen komen 41 mensen om het leven.
Dat de realiteit voor je voeten kan worden weggemaaid, leerde de Britse scienceficti
onschrijver J.G. Ballard al op jonge leeftijd. Nadat zijn thuisstad Shanghai tijdens WO
II werd gebombardeerd, dringt de dertienjarige Ballard een verwoest casino binnen dat
hij weleens met zijn vader bezocht. Voorzichtig stapt hij door de verlaten speelruimtes,
waar roulettetafels op hun zij liggen. Onder zijn voeten kraken jetons en scherven van
vergulde kroonluchters. ‘Overal glom het goud in het half-licht’, schrijft hij in zijn auto
biografie. ‘Dit verlaten casino leek wel een magische grot uit de vertellingen van Duizenden-een-nacht. Maar het had voor mij een diepere betekenis, het gevoel dat de realiteit
zélf een decor was dat van de ene dag op de andere ontmanteld kon worden, en dat hoe
grandioos iets ook leek, het weggevaagd kon worden naar het puin van het verleden. Ik
had ook het gevoel dat het verwoeste casino reëler en betekenisvoller was dan toen het
gevuld was met gokkers en dansers.’
Aan Ballard zijn meermaals visionaire krachten toegeschreven. In een van zijn eerste
romans, The Drowned World uit 1962, is het grootste deel van onze planeet onbewoon
baar geworden door de gevolgen van klimaatopwarming: de poolkappen zijn gesmolten
en Londen is een onderzeese ruïne. Maar meer nog dan te speculeren over de toekomst,
was Ballard erop uit om de vervreemding van het heden vorm te geven. ‘Science fiction
is out there: we are living in it’, beweerde hij al in 1968. De opkomst van popmuziek,
Hollywood-films, publiciteit en psychedelica: met deze reële elementen ging hij in die tijd
aan de slag. Zijn radicaalste werk is wellicht The Atrocity Exhibition. Deze niet samen te
vatten, fragmentarische roman is een psychisch labyrint; een helletocht door het hoofd
etcetera 167
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van een psychiater met een mentale inzinking. De man
raakt geobsedeerd door onder meer de moord op John
F. Kennedy, de geometrie van kapotte lichamen, de
atoombom, dode astronauten en auto-ongelukken.
In interviews zou Ballard later beweren dat het boek
voor hem een poging was betekenis te geven aan de
hallucinante realiteiten die hem overvielen, persoonlijk
en publiek. De plotse dood van zijn vrouw, die hem drie
jonge kinderen naliet, de live op televisie uitgezonden
moord op Kennedy, de napalmbommen op Vietnam,
de race naar de maan.
Vat krijgen op de chaos van de realiteit: het is ook
wat auteur Olivia Laing beoogt wanneer haar in 2015
gevraagd wordt een maandelijkse column te schrijven
voor een kunsttijdschrift. Ze kiest als titel voor haar
reeks Funny Weather omdat ze aanvoelt dat niet alleen
onze atmosfeer, maar ook het politieke klimaat almaar
vreemder zal worden. Haar eerste column gaat over de vluchtelingencrisis, en in de vier
jaar die volgen moet ze alle zeilen bijzetten om de snelle en alarmerende veranderingen
in haar columns te verwerken. De brexit, Trump, Charlottesville, de Londense Grenfell
Tower, de racistische moorden door de Amerikaanse politie, om er maar enkele te noemen.
Ze sluit de reeks af nog voor de versmarkt van Wuhan wereldnieuws wordt.

“De apocalyps is een zinvol verdwijnen: God die
komt oordelen over de levenden en de doden om
ze dan op te nemen in een nieuwe dimensie. Het is
zin geven aan het einde. Extinctie, daarentegen,
is het einde van de zingeving.”
In 2020 worden Laings columns gepubliceerd in een bundel met als titel: Funny Weather.
Art in an Emergency. In de inleiding schrijft ze: ‘Eerlijk gezegd: het nieuws maakte me
gek. Het gebeurde aan zo’n rotvaart dat denken, de handeling van het zinvol maken, zich
permanent gedwarsboomd voelde. Elke crisis, elke catastrofe, elke dreiging van een
nucleaire oorlog werd onmiddellijk overschreven door een volgende. Er was geen moge
lijkheid om samenhangende stadia van emoties te doorlopen, laat staan na te denken
over reacties of alternatieven.’
2.
Je was er net nog, maar nu niet meer. Ik krijg het niet voor elkaar. De gevoelens, beelden en
herinneringen rollen aan een rotvaart over elkaar heen. Er is geen script, geen samenhan
gende stadia van emoties. Het woord ‘vader’ slaat niet langer op iets fysieks. Je wordt een
abstract begrip. Een beeld, een kracht, een schim.
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Het woord ‘solastalgia’ is een neologisme, een samentrekking van het Latijnse solacium
(troost) en Griekse algia (pijn, rouw). Het beschrijft een vorm van emotionele of existen
tiële angst die gepaard gaat met klimaatverandering. Het wordt ook beschreven als een
‘heimwee naar huis terwijl je nog thuis bent’. Een rouwen om iets wat er nu nog is, maar
straks niet meer.
3.
In 1960 ontdekte de meteoroloog en wiskundige Edward Lorenz als bij toeval iets vreemds
op zijn computer, die door middel van eenvoudige atmosfeermodellen toekomstsimula
ties van het weer maakte. Toen Lorenz bij het herhalen van een berekening de invoer
gegevens voor het gemak afrondde naar één cijfer na de komma in plaats van drie,
zag hij tot zijn verbazing dat de resultaten enorm sterk afweken van de oorspronkelijke
berekening. Vanuit quasi dezelfde beginpositie produceerde de computer weerpatronen
die almaar verder uit elkaar groeiden, tot ze schijnbaar niets meer met elkaar te maken
hadden. Er was geen enkel theoretisch kader voorhanden dat dit bizarre fenomeen kon
verklaren. Hieruit ontsproot een geheel nieuwe tak van de wetenschap: de chaostheorie.
Hele simpele, deterministische systemen bleken toch onvoorspelbaar. De oorzaak is hun
sterke gevoeligheid voor beginvoorwaarden: het bekende ‘vlindereffect’, waar — boutade
gewijs —, de vleugels van een vlinder in Brazilië een tornado in Texas kunnen veroorzaken.
Na Lorenz’ ontdekking bleek chaotisch gedrag alomtegenwoordig. Dergelijke onvoorspel
bare verschijnselen waren al langer gekend, in zowat alle wetenschappelijke disciplines,
maar niemand had eraan gedacht ze aan elkaar
te linken. Tot voor Lorenz’ ontdekking had men
ze geklasseerd als vervelende ruis. Het was
de schuld van onvolledige datasets, falende
apparatuur of stom toeval. Maar plots weefde
chaostheorie een rode draad door schijnbaar
niet-gerelateerde zaken als fluctuerende vogel
populaties, de evolutie van graanprijzen, de
architectuur van sneeuwvlokken, terugkerende
pandemieën, het onvoorspelbare klimaat en de
complexe ritmes van het menselijke hart.
4.
November 2021. Terwijl op de mislukte klimaattop in Glasgow duizenden jongeren op
straat komen, laat Mark Zuckerberg een keynote-lezing op de wereld los. Het YouTubefilmpje duurt 80 minuten en kondigt de toekomst aan: de Metaverse. Binnen tien
jaar heeft iedereen een VR-bril op en kan men vanuit zijn huiskamer gamen, werken,
communiceren met gelijk wie ter wereld in een zelfgecreëerd universum. Er kan veel
geld verdiend worden in deze parallelle wereld, beklemtoont Meta’s boegbeeld meerdere
keren: Things can be monetized. Met zijn ogen op de camera gericht wandelt Zuckerberg
ietwat onwennig rond in zijn door augmented reality opgeleukte privéwoning en bedrijf.
Door het ene raam zien we digitale paradijsvogels in een ongerept regenwoud vliegen,
etcetera 167
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door het andere hebben we uitzicht op de gepixelde Niagara-watervallen. Het ziet er
fantastisch uit. Maar Zuckerberg is eerlijk: de technologie staat nog niet op punt. De
batterijen van de bril moeten sterker en kleiner, en de software dient verder ontwik
keld. Maar geen nood: hier spreekt niet een of andere aan lager wal geraakte science
fictionschrijver aan de lsd. Dit is de CEO van een van de machtigste bedrijven ter wereld,
dat meerdere tientallen miljarden dollars per jaar besteedt aan de ontwikkeling van de
Metaverse — dollars die zijn verdiend door onze persoonlijke gegevens te verkopen aan
adverteerders. Zuckerberg heeft dus overschot van gelijk wanneer hij zijn keynote afsluit
met de woorden: ‘We’ll build the Metaverse together.’
In 1979 geeft Ballard een interview aan Playboy. Hij heeft het over de Space Age die afge
lopen is. Na een periode van naar buiten keren — het tijdperk van Outer Space — breekt nu
het tijdperk van Inner Space aan, aldus Ballard.
Playboy: ‘How do you see the future developing?’
Ballard: ‘I see the future developing in just one way: towards home. In fact I would say that
if one had to categorize the future in one word, it would be that word ‘home’. Just as the 20th
century has been the age of mobility, the next era will be one in which instead of seeking
one’s adventures through travel, one creates them, in whatever form one chooses, in one’s
home. The average individual will have all the resources of a modern TV studio at his fingertips, coupled with data processing devices of incredible sophistication and power. He will
be able to generate whatever he pleases to suit his whims. People will live their lives in new
realms of social, sexual and personal relationships, all to be experienced in terms of these
electronic systems, and all this exploration will take place in their living rooms.’
Aldus Ballard, in 1979, vijf jaar voordat de eerste Macintosh op de markt komt. Zuckerberg
moet nog geboren worden.
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5.
Dat de realiteit een decor is dat van de ene dag op de andere ontmanteld kan worden,
is anno 2022 in het collectieve bewustzijn aan het doordringen. Via onze schermen
stromen, tussen eindeloze Zoom-sessies door, apocalyptische beelden met een duize
lingwekkende snelheid onze huiskamer binnen: bosbranden, overstromingen, verdronken
migranten, volgelopen ic’s, een geblokkeerd Suez-kanaal, een bizonman op de troon van
het Capitool. De documentaires die de Brit Adam Curtis met deze nieuwsbeelden bij
elkaar monteert, lijken wel een hedendaagse verfilming van The Atrocity Exhibition — een
helletocht door het mentale labyrint van een psychoot. Curtis’ voice-over bij zijn laatste
docu Can’t Get You Out Of My Head (BBC, 2021) klinkt samenzweerderig: ‘We live in a
runaway world, where things are so complex and interconnected, and modern technologies so potentially dangerous, that it becomes impossible to predict the outcomes of
anything we do.’ En hoewel we al van in de jaren 1960 weten dat chaos en onvoorspel
baarheid in de natuur zitten ingebakken, doemt er aan de horizon toch een heel concreet
beeld op: het beeld van extinctie.
Die idee is vreemd genoeg relatief nieuw, schrijft Thomas Moynihan in X-Risk — How
Humanity Discovered Its Own Extinction (2020). De mogelijkheid van ons collectief
verdwijnen is pas mondjesmaat vanaf de 19de eeuw binnengesijpeld. Fossielen bleken
versteende getuigen van soorten die voorgoed zijn verdwenen, en astronomen ontdekten
dat zelfs sterren sterven. Tot dan toe heerste het idee van plenitude: het heelal zit vol
planeten die door wezens zoals wijzelf zijn bevolkt. Waarom zou God immers dat immense
universum met ontelbare hemellichamen geschapen hebben zonder er iets mee te doen?
Het idee van de apocalyps was er natuurlijk al veel langer, maar dat is een fundamenteel
verschillend concept. De apocalyps is een zinvol verdwijnen: God die komt oordelen over
de levenden en de doden om ze dan op te nemen in een nieuwe dimensie. Het was ‘the
sense of an ending’, aldus Moynihan: zin geven aan het einde. Extinctie, daarentegen,
is ‘the ending of sense’. Samen met ons verdwijnt elke zingeving. De moraal en de rede,
goed en kwaad, liefde en haat: we sleuren ze mee in ons graf.
Je verliet deze wereld terwijl ik je hand vasthield. Na uren die wel jaren leken gaven de
monitoren eindelijk een rechte lijn aan: de kortste afstand tussen twee punten. Je hele
lijf was nat van het zweet, nat van het vechten voor het leven dat jouw kinderen besloten
hadden van je af te nemen. De woorden die ik de dagen ervoor had uitgesproken kwamen
te laat om nog door te dringen tot je beschadigde hersenen. Ze hangen nog steeds onbe
antwoord boven een ic-bed in Antibes.
6.
26 oktober 2021. Ik heb er lang naar uitgekeken en eindelijk is het zover: vanmiddag ga
ik naar de nieuwe sf-thriller Dune kijken. Voor een optimale bioscoopervaring zet ik koers
naar de enige IMAX-zaal die Antwerpen rijk is: de Kinepolis op de Noorderlaan.
Een koude regenvlaag valt in mijn nek wanneer ik uit de tram stap. Over alles hangt een
dikke, grijze mist waar alleen een paar enorme reclamelichtbakken doorheen priemen.
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De Kinepolis ligt tussen een Decathlon en een McDonald’s in: commerciële bakens
middenin een industriële zone omzoomd door betonnen viervaksbanen. Ik vlucht de
bioscoopzaal in en verdwijn in een visueel verbluffend ruimte-epos.
Dune is Shakespeare in space, met the spice als inzet. Deze meest waardevolle stof in
het universum is een unieke drug met levensverlengende, geestverruimende en soms
dodelijke krachten. Ze stelt sommige gebruikers in staat in de toekomst te kijken en
maakt zo interstellaire reizen mogelijk: de veilige paden door ruimtetijd worden voor de
ziener ontsloten. Maar de drug is hoogst verslavend en afkicken haast onmogelijk. Ook
het oogsten is geen lachertje: de enige bekende bron is de woestijnplaneet Arrakis, waar
gigantische en agressieve zandwormen je elk moment kunnen verslinden.

“Tijdens een pandemie raken tranen niet verder
dan de kaaklijn, waar het mondmasker het vocht
absorbeert. De Vesder verdwijnt achter mijn
aangedampte brillenglazen.”
Het is stiekem erg genieten van mijn drie uur durend verblijf op deze onherbergzame
planeet. Zelfs de kitsch van componist Hans Zimmer kan het feest niet bederven. Veel te
snel rollen de eindcredits over het scherm en moet ik Arrakis weer inruilen voor een veel
grimmiger oord: de Noorderlaan.
Twee weken later zit ik in de trein naar Eupen. Daar wordt een sciencefictionserie opge
nomen waarin ik acteer. Het verhaal speelt zich af in een post-apocalyptische wereld
waarin slechts één stad met overlevenden overblijft; de wereld daarbuiten is door een
ecologische ramp onbewoonbaar geworden. Ik speel een soldaat die het orwelliaanse
regime dient maar last krijgt van zijn geweten. Van achter mijn mondmasker neem ik het
script nog eens door in de coupé, maar ik word afgeleid. De treinsporen lopen parallel
aan de Vesder, de rivier die buiten haar oevers trad tijdens de overstromingen van de
voorbije zomer.
Door het raam glijdt een rampgebied voorbij. De rivierbedding ligt bezaaid met afval.
Speelgoed en koelkasten drijven in het water. De omringende vegetatie hangt vol kleren.
Op een dorpsplein schuilen dakloze Belgen in Rode Kruis-tenten — en plots ben ik terug
op de ic van Antibes, ik weet niet waarom. Anderhalf uur nadat ze in dit achterlijke Frankrijk
zonder euthanasiewetgeving de machines hebben stilgelegd, komt jouw hart eindelijk tot
stilstand. Het is alsof ik zelf na een minutenlange apneu boven water kom — jouw dood
is mijn opluchting. Dan onmiddellijk een nieuwe shock: in een paar seconden tijd trekt
alle kleur uit je weg. Asgrijs word je. Het einde van het leven is radicaal, snel, onverbidde
lijk. Door de kleine spleetjes zie ik hoe jouw ogen liggen weggedraaid achter je oogleden.
Ik geef je nog een laatste kus op je voorhoofd. Ik schrik van de zweetdruppels.
Tijdens een pandemie raken tranen niet verder dan de kaaklijn, waar het mondmasker het
vocht absorbeert. De Vesder verdwijnt achter mijn aangedampte brillenglazen. Ik hoop, ik
hoop dat je niets gevoeld hebt, pa.
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De filmset zelf bevindt zich die dag in een toren die een verbluffend uitzicht biedt op de
Vesderstuwdam, een gigantische muur van beton die het grootste waterreservoir van
België op post houdt. Het is het begin van de draaiperiode en er hangt een gevoel van
opluchting op de set: na een lange periode van lockdowns en avondklokken mogen we
eindelijk weer aan het werk. Terwijl de camera draait, bespreek ik met mijn tegenspeler
een zaak van fictief staatsbelang terwijl we beiden bedrukt over het stuwmeer turen.
Midden in een pandemie, midden in een ecologische catastrofe, midden in een massa-ex
tinctie sta ik op een goedgeluimde post-apocalyptische sciencefictionfilmset te doen alsof
ik last heb van mijn geweten. Met als decor de realiteit zélf, die net niet werd ontmanteld
tijdens de zondvloed van vorige zomer. ‘Science-fiction is out there: we are living in it.’
7.
De pandemie heeft Ballards akelig accurate toekomstvoorspelling van Inner Space nog
dikker in de verf gezet. De toekomst waarin we zijn terechtgekomen speelt zich inderdaad
niet af op een interstellair ruimteschip, maar domweg bij ons thuis. Onze huiskamers lijken
effectief op een hightech tv-studio, waar via tal van schermen de doembeelden binnen
stromen. De entertainmentindustrie speelt handig in op deze dystopische tijdsgeest. De
hoeveelheid series, films en games die het einde van de wereld en het lot van een groepje
overlevenden verbeelden, is schier eindeloos. Het post-apocalyptisme blijkt een goudmijn.
De oorzaak van de ramp is variabel: een inslaande komeet, zombies, vulkanisme, klimaatver
andering, you name it. Maar na de ramp lopen de scenario’s opmerkelijk parallel. Laten we,
om dicht bij huis te blijven, twee virusvarianten als voorbeeld nemen: de Playstation-hit The
Last of Us en de recente HBO-reeks Station Eleven. In beide verhalen probeert een meisje met
een aantal kompanen te overleven in een wereld waar een dodelijk virus in een paar weken
tijd de menselijke soort haast volledig heeft uitgeroeid. Het handjevol overlevenden beweegt
zich door een desolaat, bedreigend landschap. Er hangt iets episch in de lucht. Iets roman
tisch ook, een soort morbide Caspar David Friedrich-feel. Een ijzige stilte hangt over rijen
besneeuwde auto’s die al decennia lang op een geblokkeerde uitvalsweg staan te roesten. Het
dak van een enorme schouwburg is jaren geleden ingestort, het zonlicht valt sfeervol op de
met varens overwoekerde zitjes. Boven een oerwoud torent de vaalgele, voorgoed gedoofde M
van McDonald’s uit. De avond valt over een betonnen viervaksbaan waarover hertjes rennen.
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Het is een bevreemdende ervaring, deze post-apocalyptische fictie bekijken parallel aan
de ballardiaanse newsfeed. De manier waarop het einde van het menselijk spektakel zélf
een spektakel wordt, is een wonderlijke möbiusring. Het cynisme van het systeem waarin
we blijkbaar vastzitten is bodemloos. Hoe het kapitalisme zelfs de door zichzelf veroor
zaakte rampen recupereert en te gelde maakt: petje af. It is easier to imagine an end to the
world than an end to capitalism. Maar los daarvan is er nog de vraag: van alle spektakels,
waarom net deze? Wat is het dat ons zo aanspreekt in de wereld-na-de-ramp?
Wat opvalt is dat de rampen die we ons verbeelden steevast esthetischer, spectaculairder
en acuter zijn dan diegene die we doormaken. Het ene moment staat een uitzinnige
menigte te dansen op een rooftop party in New York, het volgende slaat een komeet de
stad aan flarden. Een virus roeit in een paar weken tijd 99 procent van de mensheid uit, en
het avontuur kan beginnen. Maar de realiteit is tergend trage slow cinema. De ene dag een
lokale overstroming in Luik, de volgende een bosbrand in Brisbane. Ondertussen proberen
een paar multimiljardairs toch de ruimte in te raken en blijft Deliveroo gewoon aan huis
leveren. Glasgow was de veertiende opeenvolgende mislukte klimaatconferentie, en nog
steeds staat mijn kelder droog. Het virus is hier al jaren, maar er rennen nog steeds geen
hertjes over de Noorderlaan.
Misschien duidt het succes van post-apocalyptische fictie wel op een pervers verlangen:
het verlangen om door te spoelen. Om, als we dan toch niet meer terug kunnen, fast forward
te gaan. Om de tergend trage ramp over te slaan en in het spookachtige en romantische
landschap van The Last of Us rond te dolen. Je bent een van de weinige overlevenden,
met je vader of je kind aan je zij. Je waart rond op deze onherbergzame planeet waar de
natuur opnieuw wortel heeft geschoten. Waar de newsfeed eindelijk is stilgevallen. Waar
je helemaal opnieuw kunt beginnen.

Thomas Ryckewaert is acteur en theatermaker. Deze
tekst is een voorbereiding op zijn nieuwe creatie,
die in première gaat op 3 februari 2023 in deSingel.
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PRICE’ album Sequences (True Sentiments) monumentaliseert
digitale desoriëntatie

Performanceartiest Mathias Ringgenberg, aka PRICE, stelde in december
vorig jaar zijn debuutalbum Sequences (True Sentiments) (2021) voor in de
Parijse Bourse de Commerce. Met de voorstelling van een experimenteel
popalbum als performanceact in een hoofdzakelijk visueel georiënteerde
cultuurtempel vocaliseert hij onze digitale cultuurbeleving. Wat staat er
eigenlijk op het spel wanneer een figuur uit de performancetraditie zich
het label ‘muziekartiest’ aanmeet en zich op het populaire muziekcircuit
begeeft? Dramaturg en onderzoeker Tessa Vannieuwenhuyze graaft in
PRICE’ rijke oeuvre.
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Streamingdiensten als Spotify en Apple Music en hun alternatieve evenknieën Soundcloud
en Bandcamp maken muziek uitbrengen kinderspel. Videowebsites in de trant van YouTube
bieden bovendien al langer de mogelijkheid om daar een uitgebreide visuele component
aan toe te voegen. In Etcetera 165 besprak Simon Baetens al hoe het huidige theater- en
performancelandschap deels die relatieve democratisering van muziekdistributie weer
spiegelt.1 Lyrics gedragen zich op scène als theaterteksten, concertopstellingen in thea
terhuizen komen almaar vaker voor. Theatermakers en performanceartiesten laven zich
niet alleen aan de esthetiek van populaire (muziek)cultuur, er ontstaan ook steeds meer
uiteenlopende kruisbestuivingen tussen de klassieke theaterprogrammatie en het metier
van de popartiest. Je zou het bijna kunnen zien als een omkering van een andere trend die
we door de jaren 2010 zagen opduiken, namelijk de gretigheid waarmee mainstreampop
sterren zich omschoolden tot ‘performanceartiest’. Zoals Rapper A$AP Rocky, die in 2018
zijn Lab Rat-installatie livestreamde vanuit Sotheby’s.2 Net zoals Lady Gaga’s en Jay Z’s
omstreden samenwerkingen met Marina Abramović, of twitterspeculaties die opperen
dat Kanye West performancekunst maakt, geeft het aan hoe popmuziek en performan
cekunst de voorbije jaren elkaars nabijheid opzochten.

“Flarden van wat PRICE zelf ‘geherstructureerde
popsongs’ noemt vormen de kapstok voor de daarbij
aanleunende innerlijke belevingswereld
van het swipende, aan fomo lijdende subject.”
Dankzij het tweerichtingsverkeer tussen de verschillende podiumkunsten lonken
zowel langs de theater- als langs de performancezijde carrières in de muziekwereld.
Uiteenlopende artiesten wier werk ontlook in het theater- en performancecircuit deden
de voorbije jaren een gooi naar het muzikantenbestaan. Een gekend voorbeeld is Ivo
Dimchev, icoon van de radicale performance, die een passage maakte bij de Britse
X-Factor en dezer dagen voornamelijk als singer-songwriter door het leven gaat. Vanuit
een gelijkaardige achtergrond in de performancescene, doch met een uitgesproken
andere insteek, verknoopt ook de Braziliaans-Zwitserse Mathias Ringgenberg zijn
bestaan als performanceartiest met muzikale aspiraties.
DEBUUTALBUMS UIT DE COULISSEN
Als performancekunstenaar met diploma’s van gerenommeerde kunstacademies op
zak en een resem residenties op prestigieuze plekken voor podiumkunsten, combineert
Ringgenberg zijn achtergrond in design, performance en choreografie met het ‘alterna
tieve mainstream’-circuit van de popmuziek. Het concept ‘alternatieve mainstream’ werd
gelanceerd door socioloog Gert Keunen in het gelijknamige boek uit 2013, en duidt op
een dynamiek die relevant is voor de bredere context waarin muziek undergroundwaarden
cultiveert maar toch in een gecommercialiseerd circuit meedraait.3 In Ringgenbergs crea
ties weerspiegelt dat zich voornamelijk in de manier waarop hij zijn identiteit als muzikaal
artiest in theatermiddens presenteert. Voor zijn ‘music-performative’ shows liet hij een
naar eigen zeggen hybride fictief personage verrijzen dat luistert naar de naam PRICE.
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Met deze entiteit, die meer is dan louter een artiestennaam, beweegt hij zich door een met
popcultuur doorspekt universum.
De herintroductie op scène van onlineverschijnselen gerelateerd aan muziek- en popcultuur
is een sleutelelement in het oeuvre dat voorafgaat aan PRICE’ onlangs verschenen debuut
album. De voorstellingen Where Do You Wanna Go Today (Variations) (2017) en Melodies
Are So Far My Best Friend (2019) bogen zich aan de hand van de queer figuur PRICE indirect
over een spectrum van affecten die eigen zijn aan ons internettijdperk. Tijdens mijn eerste
kennismaking met PRICE in 2018, op het Brusselse Bâtard-festival, wendde hij popstruc
turen al aan in wat gezien kan worden als een voorloper van een album, het ‘pop musical
audiobook’ Where Do You Wanna Go Today, dat het publiek door verschillende aktes van
de bevreemdende en bezwerende figuur PRICE loodste. In tegenstelling tot PRICE’ eerste
‘echte’ album werd dit audioboek als geheel geconcipieerd en in één track geüpload naar
Soundcloud.4 Flarden van wat hijzelf ‘geherstructureerde popsongs’ noemt werden ingezet
om te reflecteren over muziekbeleving in onze huidige samenleving, maar vormden ook
de kapstok voor de daarbij aanleunende innerlijke belevingswereld van het swipende, aan
fomo lijdende subject. Daarnaast zeulde Ringgenberg in diezelfde voorstelling een gigan
tisch houten kader mee waar hij, vrij letterlijk, de volledige show aan ophing. Dat frame
riep bij mij meteen associaties op met de Instagram-beeldverhoudingen waarmee we de
wereld capteren, en waaraan de blik van socialemediagebruikers zich aanpast.

“PRICE’ verstikkende leder en eindeloze velours
simuleren een gelijkaardig verlangen naar tactiliteit
dat verscholen gaat in digitale beeldvorming.”
Dan is er nog de exuberante kostumering van PRICE — lees: een statement look bestaande
uit een immer aanwezige dewy glow-makeup en gehakte muiltjes die zowel vroegmodern
als cowboy camp aandoen. Melodies Are So Far My Best Friend (2019) rolt het fashion
aspect van PRICE’ multidisciplinaire praktijk verder uit, met kostuums die naadloos
overlopen in de aankleding van het scènebeeld. Over acht meter tegen elkaar geschoven
tafels die dienstdoen als catwalk wentelt PRICE zich in deze voorstelling uitbundig in de
melancholie van het millennialbestaan dat hij bezingt, en in de somptueuze ontwerpen
van de gehypete Mexicaanse designer Victor Barragán.
Zowel het bizarre schoeisel dat PRICE’ voorkeur geniet als de fixatie op weelderige
texturen houdt verband met hoe schermcultuur materie oplaadt met waarde. Denk maar
aan hoe skincare huid ‘vormgeeft’ met trends zoals cloud skin, dolphin skin of glass skin.
In tegenstelling tot een in Photoshop geairbrushte huid keert skincare terug naar het
tastbare, weliswaar met het oog op het genereren van beeldeffecten in real life. PRICE’
verstikkende leder en eindeloze velours simuleren een gelijkaardig verlangen naar tacti
liteit dat verscholen gaat in digitale beeldvorming. Naast suggereren hoe makkelijk
exces overhelt naar indigestie, belichamen de enorme hoeveelheden gedrapeerd textiel
waarin de performer gehuld gaat simpelweg de beeldervaring die onder meer influen
cers voorschotelen aan de doorsnee Instagram-scroller, YouTube-subscriber en TikTokgebruiker. De formats die Ringgenberg neerzet, adapteren zich bovendien steevast aan
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de verschillende architecturale omgevingen waarin ze worden neergepoot. Zo splitsten
de karakteristieke textielconstructies zich af tot de installatie Prologue: Mantras for a Club
(2020), die ik in het voorjaar van 2021 zag in Kunsthaus Pasquart Biel. De bezoeker kon er
vrijelijk door een aan toneeldoeken refererende opstelling wandelen, vergezeld door een
evocatieve soundscape van PRICE. Zelfs als hij fysiek afwezig is, peilt de artiest naar wat
de algehele existentiële malaise van ons digitale tijdsgewricht betekent voor substantiële
aspecten van performancekunst, zoals lichamelijkheid.
Online leidt Mathias Ringgenberg — of beter @pricepriceprice — een al even expressief
leven. Het rijke archief aan digitale sporen dat hij opbouwt op Instagram sijpelt ontegen
sprekelijk door in zijn artistieke praktijk. Meer nog, het valt ermee samen. Zijn profiel
bewandelt de grens tussen professioneel en persoonlijk, een evenwichtsoefening waarbij
hij een duidelijk handelsmerk hanteert. Het is een cross-over tussen een neerslag van het
versplinterde verstedelijkte leven van de queer performanceartiest die altijd in transit is,
en content die concreter inkijk geeft in het artistieke universum van PRICE. Ironische
snapshots van mondaine oorden verschijnen in een schijnbaar achteloze curatie naast
huiselijke taferelen, selfies, de bij tijden grimmige realiteit van datingapp Grindr, en
screenshots van theoretische teksten. PRICE betrekt neoliberale online poses op zijn
gestalte in de black box en vice versa, waardoor het vocabularium van zijn podiumkunst
en zijn aanwezigheid on the Gram elkaar versterken. Het gestroomlijnde geheel van zijn
eclectische Instagram-esthetiek vertaalt zich wonderwel naar de klanklandschappen
op Sequences (True Sentiments). Maar in tegenstelling tot de bijna oneindige gereed
schapskist die het medium theater aanlevert om verschillende zintuigen te bespelen,
veronderstelt een plaat een geheel ander script. Hoe valt PRICE’ veelzijdige performan
cekunst te rijmen met wat op het eerste gezicht toch op een terugschroeven van de
troeven van theater en performance lijkt, namelijk het maken van een album?
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DE FYSIEKE BEGEESTERING VAN EEN STEM
PRICE’ debuutplaat beperkt zich opvallend genoeg tot een digitale release op het
Parijse label Latency, dat Ringgenbergs onconventionele benadering van popmuziek
naast prominente experimentele muzikanten zoals Laurel Halo en Andrea Belfi plaatst.
Het album werd dus (nog) niet uitgebracht op een materiële drager zoals vinyl, cd of
cassette (ja, de cassette is helemaal terug van weggeweest). Daartegenover werd het
album wel live voorgesteld op de releasedatum, 9 december 2021, in de Parijse Bourse
de Commerce — Pinault Collection. De voorstelling van het album op deze vrij prestigi
euze locatie werpt zich op als tegenwicht tegen het vluchtige karakter van online releases.
Hoewel een zoveelste evenement in een bomvolle culturele agenda in se ook verganke
lijk is, geeft het toch enig gewicht aan een online uitgave die anders onopgemerkt in de
eindeloze informatiestroom zou vervliegen. In het boek In the Flow (2017) zien we kunst
criticus Boris Groys een gelijkaardig punt maken over hoe het aanbod evenementen in
musea (tevergeefs) weerwerk probeert te bieden tegen de vergroeiing van onze dagelijkse
cadans met het internet.
In de zaal, die verscholen zit achteraan in de monumentale koepel van het beursgebouw,
nestelde ik me die avond tussen de Parijse beau monde, benieuwd naar hoe PRICE zijn
kakelverse album zou voorstellen. Sequences (True Sentiments) deelde de affiche met
een andere interdisciplinaire performance, Paul Maheke en dj Nkisi’s Sènsa uit 2019. Op
scène zag ik elementen terugkeren uit voorgaande PRICE-shows: wederom stond er een
tafelconstructie klaar, gehuld in aan elkaar geritste stukken fluweel en kant, gedekt met
verschillende tafelmicrofoons. Door de speakers galmde de barokachtige melodie uit de
single ‘Baroque Garage’, die zich steeds herhaalde en waarvan ik me achteraf afvroeg
of het een verwijzing betrof naar de muziektheoretische term ‘sequens’ in de titel van
het album. ‘Sequens’ duidt op het herhalen van een melodie of harmonie op een andere
toonhoogte, een fenomeen dat vaak opduikt in barokcomposities. Zittend aan het tafel
podium, omgeven door een mysterieuze stofwolk die hij zelf tevoorschijn had geblazen uit
het geurpoeder in zijn handen, zette PRICE vervolgens het integrale album in, begeleid
door pianist Joseph Schiano di Lombo.
De klemtoon lag nochtans niet expliciet op een complete live-uitvoering: PRICE plaatste
zijn vocals grotendeels bovenop een backing track, terwijl hij ondertussen verschillende
poses aannam in en met het textiel op de tafel. Afhankelijk van de verschillende tafelmi
crofoons voor het versterken van zijn stem, bewoog hij zich bewust op en rond de beperkte
tafelconstructie als podium. In samenspel met intense non-verbale communicatie met
het publiek, die best omschreven kan worden als weifelend tussen introspectief voor zich
uit staren en een blasé I’m so over this-blik, evoceerde zijn verstrengeling met de tafel
microfoons een intieme verhouding tussen hem en deze technische objecten. PRICE is
met andere woorden enmeshed in alle elementen die hij aanwendt. Muzikaal verglijdt
het geheel van unheimliche galm tot poppy melodie. Maar het is hoofdzakelijk zijn stem,
falsetto of elektronisch vervormd, die uiting geeft aan de ‘true sentiments’ die performer
en schrijver Stefa Govaart conceptualiseert in hun begeleidende tekst bij het album.5
Vocaliteit voert, zowel op het album als tijdens de releaseshow, onmiskenbaar de boven
toon. Dat albumpresentaties in de muziekwereld nog steeds bij voorkeur een fysiek
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evenement zijn, licht de ambiguïteit van het stemgegeven extra uit. Net zoals op de muzi
kaal erg gelaagde plaat vormt de stem de spil van een veelheid aan andere indrukken.
PRICE begeestert met de materialiteit van zijn stem, zonder inhoudelijk iets bevattelijk te
maken. In het online magazine Guest Rooms duidt schrijver Onur Aykol zijn gezangen als
een verkenning van de stem voorbij haar neutrale status als transmissiekanaal.6 Dat soort
contextualiserend discours over PRICE’ werk toont hoe zijn praktijk best wel wat tekst en
uitleg kan verdragen, maar tegelijkertijd ook op zichzelf weet te beroeren. Het uitgangs
punt van de stem doet mogelijk wat intellectualistisch aan, maar wordt concreter door
heen de liner notes van het album Sequences (True Sentiments). Hierin wordt beschreven
hoe PRICE het Engels aangrijpt als lingua franca van de popcultuur. De dominantie
van Engelstalige popmuziek zou het kind ‘corrumperen’, verduidelijkt Govaart, maar is
tegelijkertijd zo vormend voor het individu dat ze ook niet langer als louter extern eraan
kan bestempeld worden. Popmuziek schept onze subjectiviteit aan de hand van de senti
menten die ze ons met de paplepel ingeeft.

“Hoe meer elementen de luisteraar kan toevoegen
aan het verbeelden van een artiest, hoe breder
het muzikale universum dat wordt opgeroepen in
onze interactie met pop.”
Nog meer dan bij mijn eerste, vluchtige beluistering van het album onderweg naar Parijs,
viel me tijdens het concert op hoe hard PRICE’ vernuftige fonetische klankenspel de hege
monie van het begrijpen doorbreekt. Ik werd daadwerkelijk meermaals naar ervaringen uit
mijn jeugd gekatapulteerd, waarbij ik als kind werd opgeslorpt in songs waar ik geen snars
van snapte maar die ik wél tot in de kern van mijn bestaan voelde. Tot op vandaag heb ik
bijvoorbeeld geen flauw benul welke tekst PRICE precies herhaalt tijdens de uitbarsting
van mijn favoriete nummer op het album, ‘Landscape Trust’. Ik word om de tuin geleid,
maar tegelijkertijd ervaar ik een intensiteit in wat hij zingt die ik alleen maar als uiterst
herkenbaar kan beschrijven. Op de voorlaatste track ‘Send It Out’ hoor ik dan weer duide
lijk de frase ‘I found you asleep’. Die herhaalt zich tevens zo vaak dat ik me opnieuw afvraag
of dat niet de mondegreen (een psychoakoestisch verschijnsel waarbij verkeerd begrepen
tekst door de luisteraar tot een betekenisvol geheel wordt omgevormd) is die mijn subjec
tief gekleurde gehoor eruit distilleert. Wanneer ik ook nog meermaals gegrepen word door
de intense blikken van de performer, bekruipt een illusoir gevoel van wederzijdse connectie
me — alsof PRICE enkel en alleen voor mij zingt: een overtuiging waar ik me in het verleden,
als fangirl van verschillende bands, stilzwijgend maar al te graag schuldig aan maakte.
Met het uitbrengen van een volwaardig album lijkt Ringgenberg dus vooral te mikken op
hoe onze ervaring van popmuziek zich ontplooit als performance.
E-MOTIES TUSSEN PLAAT EN PERFORMANCE
Door de albumvoorstelling in een performancekader te situeren, put PRICE verder uit het
spanningsveld tussen een gecontesteerd begrip van performance als efemeer en onmogelijk
te reproduceren, en wat een digitale realiteit opdringt aan klassieke performance-elementen
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als taal en fysicaliteit. Popmuziek en -cultuur bereiken ons per definitie in de meeste gevallen
in gedocumenteerde vorm. Of het nu gaat om een plaat, videoclips of TikTok-tracks: popmu
ziek performt wanneer we het beluisteren, het bewerkstelligt iets. De mogelijkheden voor
artiesten om via sociale media meer van zichzelf prijs te geven, intensifieert die dynamiek
alleen maar. Hoe meer elementen de luisteraar kan toevoegen aan het verbeelden van een
artiest, hoe breder het muzikale universum dat wordt opgeroepen in onze interactie met
pop. Met deze verwevenheid van muziek en persona gaat de act van PRICE aan de haal.
Daarbij bestempelt hij de sentimentele tropen die onze identiteit doordringen, ondanks
hun inbedding in het verkoopbare product dat popmuziek is, niet als minder waarachtig.
In plaats van ze aan de kant te schuiven voor de utopie van een radicaal alternatief, laat
PRICE zich er gewillig mee in. De verwantschap tussen theater, performance en popmu
ziek laat hem toe zowel entertainment als een zekere scepsis aan te boren. Maar in die
kritische kanttekeningen vergaloppeert hij zich evenwel niet in een soort van steriele,
afstandelijke positie. Binnen een licht verdraaid kader, het subtiele performanceframe
dat hij rond popmuziek plaatst, gaat hij van binnenuit een genuanceerde dialoog aan met
materiaal dat snel te letterlijk kan worden wanneer het onder de expliciete noemer theater
of performance wordt gedissecteerd. De aanloop in zijn voorgaand werk naar het releasen
van muziek indachtig, kunnen we deze voorstelling zien als een veruitwendiging van de
prijs die we betalen voor wat we als onze hoogstpersoonlijke stem beschouwen. Die kan
nooit volledig ontkoppeld worden van haar culturele context. Zijn muziekperformance
maakt zo de wisselwerking tussen het hyperindividuele en massaconsumptie tastbaar.
Het album overstijgt in ieder geval een eenmalig experiment van de maker. Desalniettemin
vertrouwde Ringgenberg me na afloop van de releaseshow toe dat hij eventuele toekom
stige concerten — in contrast met zijn performancewerk, dat zich tegenwoordig in een
razendsnel tempo afwikkelt — vooral ‘low-key’ en ‘chill’ wilde houden. De sterkte van
Ringgenberg als muziekartiest ligt precies in de manier waarop hij de nimmer onschul
dige onbevangenheid van popmuziek bewaart én bevraagt. Zo verklankt PRICE, tussen
plaat en performance, een complex scala aan e-moties dat zowel met als zonder verdie
pende uitleg ingenieus klinkt, en op geen enkel moment zijn ‘chill’ verliest.
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PLEIDOOI VOOR EEN
DIGITALE DETOX
© Marcel Van Oosten / Squiver.com

Over de schermwereld en de grootscheepse aanval op onze aandacht

Wanneer ’s ochtends de wekker gaat, checken we snel op Facebook en
Instagram of we tijdens onze slaap iets hebben gemist. Bij het ontbijt
scrollen we door de nieuwsberichten en in de trein naar het bureau sturen
we alvast een paar mailtjes. En zo gaat het de hele dag door. Wat doet al dat
digitale geweld met onze eigen, innerlijke harde schijf? Volgens filosoof
Hans Schnitzler betalen we een zware prijs: ons aandachtsvermogen gaat
eraan, onze autonomie raken we kwijt, ons contact met de materiële wereld
verwatert. In dit stuk reikt hij een strategie aan om onszelf terug te vinden.
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Wat betekent het om offline te gaan in een wereld die altijd online is? Als je je telefoon
opzijlegt, wat komt er dan voor in de plaats? Besta je überhaupt nog? Juist omdat we met
onze tablets en smartphones altijd in een digitaal ervaringsbereik ondergedompeld zijn,
biedt een tijdelijke digitale onthechting een uitzonderlijke gelegenheid ter doorgronding
van onze digitale conditie. Dat is ook precies de reden waarom ik met mijn studenten aan
de Bildung Academie — Amsterdamse broeiplaats voor zelfontplooiing en maatschappe
lijke verantwoordelijkheid — een digitale onthouding van een week organiseer.

“Voor het aandachtschenkende dier dat de mens
is, is het hoe langer hoe minder gegeven zélf te
bepalen aan wie of wat hij aandacht schenkt; zijn
aandacht ligt namelijk voortdurend onder vuur.”
Inmiddels heb ik zes generaties ‘detoxstudenten’ zien langskomen. Zou ik hun bevin
dingen in vier woorden samenvatten, dan luiden die: meer controle, meer vertrouwen. De
oorzaak hiervan ligt in de heropleving van een schaarse menselijke hulpbron, die meestal
niet als zodanig wordt herkend: aandacht. Wat de millennials meer controle en vertrouwen
schonk, was het feit dat zij tijdens de detox hun focus hervonden. Zij wisten hun hulp
bron aandacht, die beperkt voorradig is en dus ook uitgeput kan raken, veel bewuster en
gerichter aan te boren.
Stuk voor stuk ervoeren ze het volgende: enerzijds de sensatie van disconnectiviteit en
fysiek isolement (dat in een enkel geval resulteerde in een gevoel van controleverlies),
toegenomen onzekerheden en daadwerkelijk (sociaal) isolement. Anderzijds de opwin
ding van hernieuwde betrokkenheid op mens en omgeving, een vorm van connectiviteit
die opvallend vaak leidde tot een opleving van het verantwoordelijkheidsgevoel, de spon
taniteit, de intuïtie en — ik zou haast zeggen: dus — van het zelfvertrouwen. Terwijl een
enkeling aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid inboette, ondervond de meerderheid van
de detoxers juist een toename van diezelfde vermogens.
ZELFREGULERING
Zowel binnenshuis als buitenshuis wordt het multitaskende voetvolk dag in dag uit
bestookt — getrackt en getarget, in het oorlogsjargon van Silicon Valley — door mailtjes,
appjes, updates, likes, notificaties, alerts en andere geavanceerde precisieprojectielen
gericht op zijn aandacht. Het betaalt hier, zoals Nicolas Carr in zijn boek The Shallows.
What the Internet is Doing to Our Brains (2010) in navolging van hersenwetenschappers
stelt, ‘omschakelkosten’ voor. Door het onafgebroken verleggen van zijn focus raakt zijn
werkgeheugen vol, en dat gaat ten koste van zijn aandachts- en concentratievermogen.
De symptomatische prijs die hiervoor betaald wordt, staat ook wel bekend onder de
verzamelnaam ADD (attention deficit disorder): aandachts- en concentratiestoornissen
die vaak gepaard gaan met stressverschijnselen en slapeloosheidsproblemen. Zodra men
stopt met het gebruik van ICT-middelen, zijn dergelijke internetpathologieën overigens
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snel verholpen. Althans, dat was de ervaring van de detoxers. Zij merkten niet alleen
hoe hun concentratievermogen sprongsgewijs toenam, maar verklaarden ook dieper en
langer te hebben geslapen en zich in algemene zin tijdens hun digitale ascese stukken
ontspannender te voelen.
Maken we de aandachtsbalans op, dan kunnen we de resultaten als volgt lezen: voor het
aandachtschenkende dier dat de mens is, is het hoe langer hoe minder gegeven zélf te
bepalen aan wie of wat hij aandacht schenkt; zijn aandacht ligt namelijk voortdurend
onder vuur. Daarmee komt zijn zelfregulering en dus zijn zelfstandigheid in het geding.
Verminderde zelfstandigheid betekent verminderde zelfredzaamheid en zal, zeker in
tijden waarin het meritocratische adagium geldt dat wie zichzelf niet weet te redden dat
aan zichzelf te wijten heeft, ten koste gaan van het zelfvertrouwen. Dit alles is de enigs
zins neerdrukkende uitkomst van de belegering van onze aandacht, in gang gezet door
een techno-industrieel complex dat met revolutionaire aandachtstechnologieën een heel
nieuw terrein volledig onder controle probeert te krijgen, te weten: het menselijk gedrag.
VANGERS VAN VERLANGENS
In haar boek The Age of Surveillance Capitalism (2019) maakt Shoshana Zuboff, voormalig
hoogleraar aan de Harvard Business School, inzichtelijk dat we middenin een historische
economische mutatie zitten. Terwijl het kapitalisme aanvankelijk winsten genereerde via
concrete producten en diensten, en zich daarna toelegde op winst uit speculatie, richt het
zich nu vooral op winstmaximalisatie via de exploitatie van (toekomstig) gedrag. Zuboff
reconstrueert in haar stuk hoe Google, dat zij als het moederschip van deze nieuwe
economische logica ziet, de focus verlegde van het analyseren van gebruikersdata ter
verbetering van de eigen dienstverlening, naar de commerciële ontginning en doorver
koop van diezelfde data. Deze strategieverandering markeert een historisch keerpunt: ze
gaf de aanzet tot het ontstaan van zoiets als een internationale markt voor gedragsdata.
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Waar Zuboff in haar boek minder bij stilstaat, is dat deze nieuwe vorm van winst maken gedijt
onder een regime dat zich bekwaamd heeft in de kunst van de aandachttrekkerij, een constel
latie die ook wel in economische termen van schaarste begrepen wordt en derhalve aange
duid met de term ‘aandachtseconomie’. Een consument is namelijk een bewustzijn met een
verlangen; weet men die verlangens in kaart te brengen, dan wordt het een koud kunstje om
toekomstig aankoop- of keuzegedrag te voorspellen en het waar nodig te beïnvloeden en te
modificeren. Inbreken in het hechte veld van (inter)menselijke aandachtsbetrekkingen is dan
ook het belangrijkste onderdeel in het spel dat de vangers van verlangens met ons spelen.

“Een consument is een bewustzijn met een
verlangen; weet men die verlangens in kaart
te brengen, dan wordt het een koud kunstje
om toekomstig aankoop- of keuzegedrag
te voorspellen en te beïnvloeden.”
Data en algoritmen, de smeerolie waarop de internetindustrie drijft, zijn steeds beter in
staat om in de hoofden van consumenten te kijken en zo hun doen en laten te voorspellen,
en waar nodig bij te sturen en te genereren. Voorwaarde is wel dat die hoofden zich laten
vastkoppelen aan een digitale machinerie waarmee de persoonlijke data geanalyseerd en
geëxploiteerd kunnen worden.
Kortom, de expansiedrang van het Silicon-rijk valt of staat met de succesvolle annexatie
van onze aandacht. Hiertoe heeft het door een datadelirium beneveld opperbevel in het
uiterste westen van de Verenigde Staten een informatie- en communicatieapocalyps op
touw gezet die de datamens vrij letterlijk met stomheid slaat. Een en ander komt zoals
gezegd met een prijs. De invasie van ons aandachtsterritorium gaat gepaard met wat in
militaire kringen ook wel ‘bijkomstige schade’ wordt genoemd, dat wil zeggen: een wijd
verbreide destructie van aandacht.
Wie zich naar een gemiddelde boekenzaak begeeft en de stapels zelfhulplectuur overziet,
kan zich ervan vergewissen dat de vraag naar de hulpbron aandacht groot is, en dat de
dreigende uitputting ervan veel weg heeft van een mentale milieucrisis. Populaire zelf
hulpboeken als Don’t give a fuck (ondertitel: Opgeruimd in je hoofd), Nooit meer te druk
(ondertitel: Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld) en Deep Work (ondertitel: Rules
for Focused Success in a Distracted World), suggereren dat veel bewoners hun digitale
oikos — wat ‘huis’ betekent en waar, in dit verband veelzeggend, ons woord economie
vandaan komt — als een huishouden van de zeventiende-eeuwse schilder Jan Steen
ervaren. De aanhoudende rommeligheid ervan leidt klaarblijkelijk af, we raken verstrooid
en versnipperd, en dat doet het hoofd zogezegd op hol slaan.
Hoezeer dit het geval is, werd ten enenmale bevestigd door de jongvolwassenen die dat
huis tijdelijk verlieten en leerden wat het betekende om, zoals een van hen het formuleerde,
‘echt op eigen benen te staan’. Wat voor hen de belangrijkste les was van deze ervaring,
laat zich in één zin samenvatten: hoe versnipperder de aandacht en concentratie, des te
vloeibaarder, onzekerder en onoverzichtelijker de wereld.
etcetera 167
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KOKS EN GLASBLAZERS
De woorden van detoxer Sophie spreken boekdelen op dat vlak. In mijn boek Kleine filosofie
van de digitale onthouding (2017) verklaart zij: ‘Het was echt heerlijk zonder de afleiding
van je telefoon. Ik vond studeren veel leuker dan normaal. Het was een concentratie die
ik niet echt kende van mezelf. Je kunt je normaal niet goed concentreren op één ding. Ik
had nu echt een voldaan gevoel, meer genoten van de dingen die ik heb gedaan. Ik werd
er vrolijk van. Normaal heb ik het gevoel dat ik nergens genoeg tijd voor hebt, dat ik daar
door niks echt volledig kan doen. Zonder digitale afleidingen kun je je volledig focussen en
dingen echt afronden.’

“We zijn in de wereld gesitueerde wezens die
handelingsbekwaam worden door aandachtig in
contact te treden met de objecten (en mensen) om
ons heen. De omgeving doet ter zake, veel meer
dan we doorgaans denken.”
Sophies getuigenis leest als een levendige illustratie bij het boek The World Beyond Your
Head: On Becoming an Individual in an Age of Distraction (2015) van de Amerikaanse
filosoof Matthew Crawford. Daarin maakt hij inzichtelijk hoezeer ons onafhankelijkheids
besef — ook wel begrepen als autonomie — samenhangt met het vermogen tot concen
tratie en het geven van gerichte aandacht. Hij illustreert dit onder meer aan de hand van
ambachtelijke activiteiten van topkoks en glasblazers, waarbij gedisciplineerde aandacht
ervoor zorgt dat je jezelf meester maakt over iets, dat je ergens grip op of controle over krijgt.
‘Door een vaardigheid te oefenen neemt het zelf dat in de wereld handelt een bepaalde
vorm aan. Het vindt aansluiting bij een wereld die het heeft begrepen’, stelt Crawford. Met
andere woorden: een individu verwezenlijkt zichzelf in contact met zijn omgeving.
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Wat voor de kok en de glasblazer geldt, geldt dus voor ons allemaal: we zijn in de wereld
gesitueerde wezens die in vorm raken en handelingsbekwaam worden door aandachtig
in contact te treden met de objecten (en mensen) om ons heen. De omgeving doet ter
zake, veel meer dan we doorgaans denken. In de vaardige omgang met dingen, tot stand
gebracht door er aandacht aan te schenken, leren we wat het betekent om zelfstandig in
de wereld te staan.
Kortom, aandacht is niet primair een mentaal, naar binnen gericht gebeuren dat je passief
en in relatief isolement zou kunnen voltrekken. Deze misvatting wordt veroorzaakt door
wat Crawford ‘autonomiepraat’ noemt, een erfenis van de verlichting die de menselijke
vrijheid en autonomie exclusief in de geest situeerde en ons heeft opgezadeld met de ideefixe dat we ons brein zijn — een mensopvatting die de materiële wereld als het ware tussen
haakjes zet. Aandacht schenken is daarentegen een concrete activiteit die onmisbaar is
om je in de weerbarstige wereld te kunnen oriënteren, om je handelingen er adequaat op
te kunnen afstemmen en je er in thuis te kunnen voelen.
AANDACHT ALS INTIMITEIT
U weet het wellicht al: de digitalisering van onze alledaagse leefomgeving heeft veel moois
en zinnigs te bieden, en de (in aanleg) open architectuur van het wereldwijde web biedt
mogelijkheden die de zelfontplooiing ten goede kunnen komen. Maar omdat veel virtuele
ervaringen nu eenmaal — los van het versjacheren van onze aandacht door aandachtshan
delaars — indirect en ontlijfd zijn en meestal weinig betrokkenheid of inspanning vereisen,
gaat dit tegelijkertijd ten koste van het aandachtsvermogen.
Dat is geen vrijblijvende aangelegenheid. ‘Aandacht is wat het meest van onszelf is: in
de normale gang van zaken bepalen wij zelf waaraan wij aandacht willen besteden. En
in een zeer reële zin bepaalt dit wat reëel is voor ons, wat feitelijk present is voor ons
etcetera 167
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bewustzijn. Het inpalmen van onze aandacht is dan ook een bijzonder intieme kwestie’,
aldus Crawford. In zijn boek moedigt hij ons, schermmensen van het informatie- en
communicatietijdperk, dan ook aan om rijke ecologieën van aandacht te creëren en om
onze belichaamde werkelijkheid op te eisen. Dat is precies wat de digitale ascese van de
studenten bewerkstelligde.
Tot besluit: met succes verdreven de detoxers voor eventjes de aandachtswoekeraars van
de tech-industrie uit hun persoonlijke ervaringstempel. Zij wisten hun aandachtsgebied te
heroveren en hun aangetaste zelfstandigheid en zelfvertrouwen te herwinnen. Daarmee
gaven zij invulling aan datgene wat voor mij de filosofische inzet van een dergelijk expe
riment is: de ethische vraag naar het ‘goede leven’. Dat is een inzet die niet tot doel heeft
ons in digitaal geheelonthouders te veranderen, maar die wel alles te maken heeft met het
bewaken van belichaamde aandachtsmomenten en die ons allemaal aangaat, of we nu tot
de generatie X, Y of Z gerekend worden. Die missie luidt: wat betekent het om mens te zijn?

Hans Schnitzler is filosoof en publicist. Onlangs
verscheen van hem het boek Wij nihilisten.
Een zoektocht naar de geest van digitalisering
(De Bezige Bij, 2021).
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TO BE OR NOT TO BE
COMMANDER SHEPARD

Fight Night, Ontroerend Goed © Yvon Poncelet

Hoe radicale rolvervagingen binnen videogames het theater kunnen verrijken

Als je een videogame speelt, combineer je vaak verschillende rollen. Je bent
zowel toeschouwer, lezer, acteur als personage-met-oneindig-veel-levens.
In veel gevallen neem je zelfs voor een stuk de positie van de auteur in:
de gamer wordt dan medemaker. Marijn Lems vraagt zich af wat podiumkunstenaars kunnen leren van deze bijzonder gelaagde rolvervagingen.
Hoe springen zij om met de mogelijkheden van de input en participatie
van hun toeschouwers?
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Dit is het moment suprême. Na tientallen speeluren en het maken van honderden
kleinschalige keuzes, ben je nu aan het einde van de rit gekomen. Het voortbestaan van het
fictieve universum hangt aan een zijden draadje. Hopelijk hebben alle beslissingen die je als
protagonist hebt gemaakt, geleid tot een ontknoping die iedereen en alles voor een wisse
dood kan behoeden. Of tenminste tot een einde waarin de consequenties van je beslissingen
helder worden. Wat zou je keuzevrijheid gedurende de game immers hebben betekend als je
uiteindelijk toch bij hetzelfde einde zou zijn uitgekomen als alle andere spelers?

“Het feit dat je in de huid kruipt van de personages
lijkt ertoe te leiden dat er een sterker gevoel van
eigenaarschap over het narratief ontstaat.
Dat kan tot toxische situaties leiden, waarin
gebruikers makers gaan zien als uitvoerders
van hun narratieve wensen.”

Een dergelijk gevoel van desillusie maakte zich aan het begin van het vorige decennium
meester van de spelers van de gevierde Mass Effect-trilogie. Gedurende drie lange games
(die respectievelijk in 2007, 2010 en 2012 uitkwamen) was je Commander Shepard, een
soort intergalactische FBI-agent die een grote buitenaardse dreiging moet tegenhouden.
Onderweg diende je voortdurend beslissingen te nemen over de te volgen strategie;
beslissingen die vaak ingrijpende gevolgen hadden voor de plot (zoals het overleven van
reisgezellen of zelfs het al dan niet voortbestaan van een beschaving). Aan het slot van
de game verwachtten de spelers dan ook dat al die keuzes tot een grote diversiteit aan
ontknopingen zou leiden, maar niets bleek minder waar: wat je ook in de voorgaande
games had gedaan, het leidde tot dezelfde eindsequentie. Dit bracht zo veel teleurstelling
teweeg dat de fans in opstand kwamen, waarna de makers besloten om het einde van de
game via een downloadbare update aan te passen. Het was de tussentijdse apotheose
van een discussie die nog altijd woedt: hoe verhouden de artistieke autonomie van de
makers en de wensen van de gebruikers zich tot elkaar?
EEN GAME ALS EEN LEGO-SET
Gamers zijn het gewend dat ze invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de videogame.
Iedere game is in meer of mindere mate een cocreatie; in tegenstelling tot andere
kunstdisciplines verandert de aard van het werk door de input van de gebruiker. Waar bij
het bezoek aan een doorsnee theatervoorstelling de kijkervaring en interpretatie van iedere
bezoeker anders kunnen zijn, blijft de verschijningsvorm voor iedereen in de zaal hetzelfde.
In games verandert zelfs die verschijningsvorm: de algehele esthetiek blijft hetzelfde, maar
wat er precies in de game gebeurt kan radicaal verschillen. Dat gold vroeger al, toen de
meeste games nog 100 procent lineair waren — als ik in het eerste level van Super Mario
Bros. drie keer sterf en de volgende persoon er in één keer doorheen rent is de ervaring
fundamenteel anders. Tegenwoordig kennen games vaak vele optionele zijsporen, bieden
ze verschillende verhaallijnen die elkaar uitsluiten of zijn ze zelfs volledig non-lineair.
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Denk aan Minecraft, een game die als een Lego-set functioneert. In het spel word je in een
landschap geplaatst dat je door het verzamelen van materialen en het graven van tunnels
en valleien naar je hand kan zetten. Je krijgt als gamer een toolbox aangeboden; het
spelelement bestaat erin dat elke gebruiker met de bouwstenen aan de slag gaat. Hierdoor
voelt het eerder als een kunstmedium op zich dan als een individueel werk, gezien de mate
waarin spelersinput en -creativiteit leidend is voor wat er in de game gebeurt.
Deze verregaande activatie van de deelnemer heeft ertoe geleid dat games, sterker
dan andere media, een gevoel van gedeeld auteurschap met zich meebrengen. Games
beloofden door de jaren heen steeds meer ruimte voor de vrijheid van de gebruiker, met als
ultieme ideaal de narratieve flexibiliteit die offline rollenspelen als Dungeons & Dragons
in zich dragen. Deze zogenaamde ‘pen and paper role playing games’ zetten de fantasie
van een spelleider aan het werk om een verhaal te verzinnen dat de overige deelnemers
doorlopen. Ieder van hen neemt de rol op van een zelfgecreëerd personage in een
fantasiewereld. Samen gaan ze op avontuur in de wereld die de spelleider bedacht heeft,
waarbij het al dan niet slagen van hun heldendaden door het gooien met dobbelstenen
wordt bepaald — haalt een personage bijvoorbeeld een sprong over een afgrond, slaagt ze
erin om een draak te verwonden met haar magische zwaard, weet ze een trollenkoning met
een list om de tuin te leiden? Het is de taak van de spelleider om oneindig te improviseren
op basis van de input van de spelers, en ter plekke avonturen te verzinnen die uit hun
keuzes voortkomen.
Tegelijkertijd leeft bij veel gamemakers echter ook de behoefte om een verhaal met kop en
staart te vertellen, wat zich moeilijk verhoudt tot de volledige keuzevrijheid van de gamer;
als een gebruiker zich niet aan een lineair script houdt, wordt de controle van de auteur
over het verhaal steeds verder beperkt.
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STEL JE PERSONAGE ZELF SAMEN
Die spanning heeft geleid tot verschillende opvattingen over en toepassingen van de
agency van de speler. Aan de ene kant zijn er ultralineaire verhalende games als het
grimmige postapocalyptische drama The Last of Us. Of God of War, dat een spannende
draai geeft aan de Noorse mythologie: je neemt er de rol van een reeds volledig
gedetermineerd personage op en je keuzes beïnvloeden het verloop van het verhaal niet
significant. Hooguit kun je ervoor kiezen om optionele narratieve segmenten wel of niet
op te zoeken. Aan de andere kant van het spectrum heb je games zoals het voornoemde
Minecraft, die je in een wereld plaatsen en je vervolgens alle vrijheid bieden om die vorm te
geven zoals je wilt. Als er al iets als een verhaal ontstaat, gebeurt dat vanuit de interactie
tussen de handelingen van de speler en de regelsystemen van de game, in een eindeloze
aaneenschakeling van actie en reactie. Het verschil tussen de eerste en laatste narratieve
insteek is die tussen embedded en emergent narrative: verhaal dat door de makers
geschreven is en verhaal dat ontstaat vanuit de interactie tussen de gamer en het spel (of
tussen gamers onderling).

“In zijn voorstelling De Wentel: Revolutie (2015)
experimenteerde Sytze Schalk met een vorm
waarin het publiek het verloop van het verhaal
mocht bepalen, als een soort goden die beschikken
over het lot van de personages.”
Het voorbeeld van Mass Effect (of andere role-playing games, zoals de in een fantasywereld
gesitueerde gamereeks The Elder Scrolls of Fallout, dat zich in een nucleaire postapocalyps
afspeelt) zit tussen die twee uitersten in. De games volgen een lineair verhaal, maar jouw
personage is tegelijk een onbeschreven blad. Aan het begin van de games krijg je de
vraag een personage ‘samen te stellen’, inclusief alle uiterlijke kenmerken en een basaal
achtergrondverhaal. Vervolgens kun je dat personage laten handelen zoals jij dat wilt:
altruïstisch, pragmatisch, sarcastisch, vriendelijk of kortaf. Steeds word je voor kleine of
grote beslissingen gesteld die het verhaal beïnvloeden: laat je een krijgsgevangene gaan
of laat je hem executeren, vertrouw je het aanlokkelijke aanbod van een schimmig figuur,
stuur je Ashley of Kaidan op een missie die vrijwel zeker hun dood betekent?
DE MORELE FRICTIE VAN DE SPELER-PROTAGONIST
Het uiteenlopende beroep dat verschillende games doen op de performativiteit van gamers,
leidt regelmatig tot verwarring of frictie. Soms hebben de makers een andere verwachting
geschapen dan wat de spelers in de game aantreffen — zie de onvrede over het slot van de
Mass Effect-trilogie. Maar het kan ook al schuren als een personage in een lineaire game
een moreel dubieus besluit neemt en je dat zelf moet uitvoeren. Als een personage dat jij
bestuurt in zogenaamde cutscenes (niet-interactieve videosequenties) dingen doet die je
tegen de borst stuiten is dat één ding, maar het wordt nog iets anders als je zelf de trekker
moet overhalen. Dan word je als speler medeplichtig aan de misdaad van je personage.
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Beide delen van The Last of Us experimenteren met deze vorm van geforceerde identificatie
met de hoofdfiguur, en dwingen de spelers zo om hun handen vuil te maken. Dat leverde
online interessante discussies op over de moraliteit van wat er van de speler wordt gevraagd:
voor sommige gamers voelde de ervaring als die van een acteur die met tegenzin het morele
verval vertolkt van een personage van wie die is gaan houden. Anderen vielen vanuit hun
eigen moraal juist gemakkelijk samen met de motivaties van de protagonist. Voor wie is de
artistieke ervaring dan het meest ‘geslaagd’: zij die frictie ervaren of zij die helemaal mee
zijn met het personage?
De frictie tussen de belofte van spelersvrijheid en een lineair verhaal werd magistraal tot
onderwerp gemaakt in de cultklassieker The Stanley Parable uit 2011. In die game neem je
de rol op van het titelpersonage Stanley, een kantoormedewerker die vóór het spel begint
zijn dagen sleet voor een computerscherm in een kantoor, waar zijn job eruit bestond
om de toetsen in te drukken die het scherm hem voorschreef. Als er op een dag geen
instructies meer verschijnen, gaat Stanley op onderzoek uit. Terwijl je als Stanley door
de lege kantoorruimtes loopt word je begeleid door een voice-over die zijn handelingen
beschrijft — nog vóór je ze als gamer uitvoert. Bijvoorbeeld: ‘Stanley came to two doors.
He opened the left one and stepped through it.’

“Beeld je een toeschouwer in die tijdens een
theatervoorstelling plots zelf het podium oploopt,
met decorstukken gaat schuiven en met de acteurs
in dialoog gaat.”
Wanneer je de instructies niet volgt, ontstaat er een machtsstrijd tussen jou en de voiceover. Maar hoezeer je ook je eigen ding probeert te doen, de stem blijkt telkens overal aan
te hebben gedacht. Dit leidt tot een impuls die in veel gamers al in meerdere of mindere
mate aanwezig is: je gaat de grenzen aftasten van waar de makers allemaal rekening mee
hebben gehouden, en je beperkte bewegingsvocabulaire inzetten om hen te slim af te zijn.
Als medium dat gestoeld is op de illusie van keuzevrijheid zijn games bij uitstek geschikt
om ons over dat morele thema aan het denken te zetten. Is vrijheid een nuttig doel op zich,
of heeft het ook waarde om je te onderwerpen aan een autoriteit die het ‘goed’ met je
voorheeft (zoals die van een auteur)? Is vrijheid altijd een aftasten van grenzen en bestaat
het enkel bij gratie van de eindigheid ervan?
TOTALE MAAKBAARHEID VAN DE WERELD?
De belofte van games om ze naar je eigen hand te kunnen zetten mondt vaak uit in power
fantasies, waarin alles wat er in de wereld gebeurt afhangt van het doen en laten van de
gamer. Dat brengt per definitie een egocentrisch wereldbeeld met zich mee: jij bent het
absolute middelpunt. Wat daarin niet helpt, is dat de grootste en meest gespeelde games
voortkomen uit een industrie met een commercieel imperatief, waardoor gebruikers
als klanten worden gezien die tevreden moeten worden gesteld. Games als The Stanley
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Parable vormen eerder de uitzondering dan de regel; in de meeste games wordt juist
gestreefd naar het in stand houden van het gevoel van macht en controle van de speler.
Juist daarom was ik zelf wél te spreken over de ontknoping van de Mass Effect-trilogie.
Na drie games waarin steeds werd benadrukt dat je acties verregaande consequenties
hadden, en je je succes of falen dus altijd zelf in de hand had, was het onverbiddelijk
deterministische einde louterend. Het was een verwerping van maakbaarheid ten faveure
van overgave aan het lot. Het was echter geen wonder dat honderdduizenden gamers
zich juist verraden voelden: als je met de paplepel meekreeg dat een verhaal zich op jouw
voorwaarden voltrekt, is een overgave aan de auteur tegennatuurlijk.
Kwaadheid over bepaalde narratieve ontwikkelingen is natuurlijk geen fenomeen dat uniek
is voor games — denk aan de ophef rond de achtste Star Wars-film of het slot van Game
of Thrones. Maar het feit dat je in games in de huid kruipt van de personages lijkt ertoe te
leiden dat er nog een sterker gevoel van eigenaarschap over het narratief ontstaat. Dat
kan tot toxische situaties leiden, waarin gebruikers makers gaan zien als uitvoerders van
hun narratieve wensen, in plaats van autonome kunstenaars. Games die radicaal durven
af te wijken van de verwachtingen van de ‘consument’ bieden daarmee een broodnodig
tegenwicht tegen de misplaatste gevoelens van entitlement die een belangrijk deel van de
gamers kenmerken.
HET BESTUREN VAN EEN PERSONAGE OP HET TONEEL
Ook theatermakers experimenteren met narratieve keuzevrijheid — niet die van een speler,
maar die van het publiek. Voorstellingen die dit tot thema of dramaturgische focus maken,
hebben een soort inherente verdedigingslinie tegen het aanmoedigen van egocentrisme,
omdat theater een collectieve ervaring is.
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In zijn voorstelling De Wentel: Revolutie (2015) experimenteerde toneelauteur en regisseur
Sytze Schalk met een vorm waarin het publiek het verloop van het verhaal mocht bepalen, als
een soort goden die beschikken over het lot van de personages. De vorm vondt een midden
tussen theaterscènes en momenten waarin het publiek zelf het podium mocht betreden
om naar aanwijzingen te zoeken, als in een soort escape room. De toeschouwers werden in
verschillende groepen opgedeeld, die ieder een van de personages vertegenwoordigden.
Na iedere onderzoeksfase werden zij geacht een keuze voor hun personage te maken.
Op basis van die keuzes speelden de acteurs dan de volgende scène, die tot een nieuw
dilemma leidde.

“Voorstellingen kunnen aansturen op een
verregaande immersie van de participant, of
die net in een antagonistische, kritische verhouding
dwingen ten opzichte van de kaders van
een voorstelling.”

Omdat je met je groepsgenoten moest overleggen over welke keuze er kon worden
gemaakt, was er communicatie en onderhandeling nodig. Wat bijdroeg aan de algehele
complexiteit, was dat er nog drie andere groepen waren die elk hun eigen personage
‘bestuurden’. De onbeheersbaarheid van de realiteit kreeg zo veel meer nadruk dan de
maakbaarheid van de optimale uitkomst — temeer omdat je de verhaaluitkomsten die
niet door het publiek gekozen waren niet snel even op YouTube kon opzoeken, zoals bij
een videogame. Daardoor bleven die andere mogelijkheden even onkenbaar als gemiste
kansen in het echte leven.
HET SPELSYSTEEM BREKEN
De neiging om in games aan de grenzen van de spelersvrijheid te morrelen, wordt in de
zogeheten speedrunning community zelf tot kunstvorm verheven, omdat de extreme
manier waarop deze gebruikers de games spelen vaak leidt tot taferelen die de makers
nooit hadden kunnen bevroeden, waardoor er eigenlijk weer nieuwe verschijningsvormen
ontstaan. De leden van deze onlinegemeenschap trachten een game zo snel mogelijk
te voltooien, waarna de eindtijd met die van andere gamers kan worden vergeleken.
Er zijn verschillende wedstrijdcategorieën. Binnen de categorie ‘100%’ tracht je alle
mogelijke missies én nevenmissies zo snel mogelijk te voltooien; binnen ‘Critical path’
doe je alleen alle hoofdmissies van een game, en in de imponerende ‘No-hit speedrun’
mag de deelnemer geen enkele keer door een vijandelijke aanval of valstrik worden
geraakt. De onlinegemeenschap maakt een onderscheid tussen tool-assisted speedruns
(TAS), waarbij van hulpsoftware gebruik wordt gemaakt, en speedruns waarbij de game
helemaal door een menselijke gebruiker wordt uitgespeeld.
De interessantste categorie met betrekking tot spelerscreativiteit is echter ‘Any %’,
waarin deelnemers op elke mogelijke manier zo snel mogelijk tot de slotgeneriek van de
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game proberen te komen. Dat betekent dat de gamer het spelsysteem op alle mogelijke
manieren probeert te ‘breken’ om zo af te kunnen wijken van het pad dat de maker heeft
uitgestippeld. Hij maakt daarbij veelvuldig gebruik van glitches: reproduceerbare ‘foutjes’
in de programmering, waardoor een speler bijvoorbeeld door een muur kan lopen of
zelfs door het grootste deel van de game kan worden gekatapulteerd. Het levert vaak
een boeiend schouwspel op, waarbij het spel bijna onherkenbaar is veranderd. De illusie
van een wereld waarin consequente regels gelden, waarop de meeste games drijven om
een immersieve en ‘eerlijke’ spelervaring te bieden, wordt met geweld doorbroken. Ze
maakt plaats voor een koortsdroom waarin de kunstmatigheid van de digitale wereld
genadeloos wordt blootgelegd. Zo ontstaat een soort antikunst: een gespannen dialoog
tussen de maker en een gebruiker die er alles aan doet om de makersintentie te frustreren
en omzeilen.
Het is het equivalent van een toeschouwer die tijdens een theatervoorstelling plots
zelf het podium oploopt, met decorstukken gaat schuiven en met de acteurs in dialoog
gaat — na zijn interventie zelf thuis al maanden en maanden te hebben voorbereid en
gerepeteerd. Het is een gegeven dat op geestige wijze werd ingezet door Jetse Batelaan
in zijn voorstelling Hoe de grote mensen weggingen en wat er daarna gebeurde (2016).
Na de eerste drie kwartier van de voorstelling lopen er opeens kinderen vanuit het publiek
het podium op, en beginnen de boel af te breken en opnieuw in te richten. Langzaam blijkt
echter dat de kinderen door de regisseur worden aangestuurd via earpieces, waarmee de
zogenaamde kinderrevolutie illusoir blijkt.
DE OPSTAND VAN HET PUBLIEK TEGEN DE MAKERS
De leden van de speedrunning community komen halfjaarlijks bij elkaar om hun kunsten
te tonen op het benefietevenement Games Done Quick (GDQ), een non-stopverzameling
van live speedruns waarin de spelers doorlopend tekst en uitleg over hun strategieën geven.
etcetera 167
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Op YouTube staan daarnaast tientallen video’s waarin makers van een game worden
uitgenodigd om gezamenlijk de snelste speedruns van hun werk te bekijken. Dat resulteert
vaak in een soort morbide fascinatie bij de makers, die maanden hebben gewerkt aan het
verwijderen van mogelijke glitches en bugs. Het doet pijn om te zien dat juist de ‘foutjes’
worden opgezocht. Tegelijkertijd tonen de speedrunners hen een kant van hun creatie die
ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.
Een game als het hierboven genoemde The Stanley Parable speelt met dit gegeven: zelfs
als de gamer door de muren en plafonds van het spel heen breekt, heeft de alwetende
voice-over daar al rekening mee gehouden. In de moderne klassieker Portal draait de hele
game zelfs om het ontsnappen aan de gamewereld waarin je gevangen zit.
Binnen het theater is die antagonistische relatie tussen publiek en maker onder andere te
vinden in het werk van Ontroerend Goed. In voorstellingen als Fight Night en £¥€$ wordt
het publiek uitgedaagd een actieve rol op zich te nemen die vaak ongewenste gevolgen
heeft: een ‘democratisch’ verkiezingsproces in Fight Night (2013), een simulatie van
de bankencrisis in £¥€$ (2017). Steeds krijg je als deelnemer/toeschouwer een positie
toebedeeld waarin je medeplichtig wordt gemaakt aan een systeem dat onrecht of op zijn
minst onwenselijke uitkomsten produceert, en word je zo eigenlijk verleid om in opstand
te komen tegen de kaders die de voorstelling biedt.
Die noodzaak tot opstand werd zelfs nog concreter gethematiseerd in het eerdere
Audience (2011), waarin de performers het publiek aan getreiter onderwierpen tot enkele
toeschouwers in opstand kwamen. Het bleef echter onduidelijk wat ‘erbij hoorde’ en
wat niet, aangezien je in een zaal met vreemden nooit zeker weet wie er performer is
en wie publiek. Zo ontstond een situatie waarin je niet meer wist wat nou de kaders van
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de voorstelling waren, en wat de makers
onder controle hadden en wat niet. Juist dit
schemergebied maakt de onderhandeling
tussen maker en ‘speler’ boeiend, omdat
de artistieke ervaring dan als een unieke en
levendige uitwisseling aanvoelt, in plaats
van als eenrichtingsverkeer.
De radicale rolvervagingen tussen toeschouwer, speler, personage en maker,
die van de gamewereld vandaag zo’n
fascinerend domein maken, bieden enorme
mogelijkheden voor het meer analoge
theater. Voorstellingen kunnen aansturen
op een verregaande immersie van de
participant, of die net in een antagonistische,
kritische verhouding dwingen ten opzichte
van de kaders van een voorstelling. Moeilijk
grijpbare fenomenen als systemische
onderdrukking, de complicaties van een
machtsstrijd, controleverlies, de individuele
zucht naar autonomie en vrijheid enzovoort,
kunnen daardoor in gesimuleerde gedaante
erg concreet en invoelbaar worden. Welke
podiumkunstenaars duiken, geïnspireerd
door gamedesigners, de komende tijd
nog allemaal in deze gelaagde vormen
van cocreatie en participatie? Het kan zo
nog een stuk spannender worden in onze
theaterzalen…
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Bestaat er literatuur die knettert en
vonkt op het podium én op het papier?
En die verbale muziek verzoent met
bodemloze conceptuele diepte? En
hoe gaat het eraan toe in de spannende
wereld van de podcasts? In de focus
Horen en gehoord worden: luisterliteratuur in de Lage Landen serveert
DW B met curator Jens Meijen een
enerverende en gewaagde verkenning
van het landschap. Bovendien kan dit
interactieve nummer volop ‘gelezen’
worden met de oren.
Met bijdragen van onder meer Yousra
Benfquih, Lotte Dodion, Moya de
Feyter en Esohe Weyden.

Marijn Lems is dramaturg en theaterrecensent voor
onder meer Theaterkrant en NRC Handelsblad.
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Performance in het post-internettijdperk

Drag wint in een duizelingwekkend tempo aan zichtbaarheid en populariteit.
Met het lichaam als canvas en het internet als inspiratie ontstaat er
een spannend speelveld voor de dragartiest. Simon Baetens zoomt in op
deze grillige kunstvorm.
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Drag gebruikt het lichaam om sociale conventies in vraag te stellen. De precieze oorsprong
van de term ‘drag’ is moeilijk te achterhalen. Volgens de meest waarschijnlijke theorie is het
woord afkomstig uit het elizabethaans theater: mannelijke acteurs speelden vrouwenrollen
gekleed in lange jurken die over het podium sleepten (to drag betekent slepen). Vandaag
is het een verzamelnaam voor performatieve genderexpressies. In 2018 richtte ik met vier
vrienden het dragcollectief House of Lux op. Sindsdien treed ik op als mijn drag-alter ego
Electra, in contexten gaande van het nachtleven tot trouwfeesten en theaterpodia.
DRAG: MEER DAN EEN VERKLEEDPARTIJ
Een dragpersonage creëer je met behulp van pruiken, make-up, extravagante kostuums
en accessoires. Je kunt het beschrijven als een soort alter ego dat bepaalde uiterlijke
kenmerken of karaktertrekken extra in de verf zet. Deze tweede persoonlijkheid kan
je helpen om dichter te komen bij wie je graag zou willen zijn, maar om uiteenlopende
factoren niet (voortdurend) bent of kunt zijn. Daarin zit voor veel dragbeoefenaars een
bevrijdende factor: een kant van zichzelf kunnen beleven die doorgaans geminimaliseerd
of verborgen blijft of zelfs onderdrukt wordt.

“De politieke kracht van drag valt niet te
onderschatten. Het biedt gemarginaliseerde
lichamen de mogelijkheid om zich te vermommen
en te transformeren.”
Mijn dragpersonage Electra is een extensie van mezelf. Dankzij Electra beleef ik de
fantasie die ik al mijn hele leven koester: een popster zijn die zowel entertainende als
ontwrichtende optredens geeft. In die performances komt veel samen: mijn liefde voor
het podium, mijn fascinatie voor en kennis van popmuziek en populaire cultuur, en nerdy
hobby’s zoals het maken van PowerPoint-presentaties met songteksten.
Ik zie het als een gelaagd spel met uitvergroting en verwarring: het is dus veel meer dan een
verkleedpartij. Voor veel dragkunstenaars gaat wat ze doen om meer dan er zo overtuigend
mogelijk uitzien als het ‘tegenovergestelde geslacht’. Zeker nu het onderzoek naar en het
debat over genderidentiteit op kruissnelheid zijn, is er stof te over om genderexpressie op
te vatten als een provocatieve en theatrale kunstvorm. Om het met de woorden van de
Amerikaanse dragqueen Sasha Velour te zeggen: ‘Gender is a construct, tear it apart!’ De
politieke kracht van drag valt niet te onderschatten. Het biedt gemarginaliseerde lichamen
de mogelijkheid om zich te vermommen en te transformeren. Dankzij entertainment in
het nachtleven en het internet krijgen ze een platform en zichtbaarheid.
HET LICHAAM IN DRAG
De outfits, make-uplooks en kapsels van dragpersonages ontstaan niet uit het niets. Drag
is altijd een citaat. Films, stripverhalen, videogames, popsterren en beeldende kunst zijn
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maar enkele voorbeelden van registers waaraan dragkunstenaars nu eens heel expliciet
en dan weer onbewust refereren. Zo heb ik als Electra outfits gedragen die gebaseerd
waren op de iconische dragqueen Divine, die in films van John Waters speelde, een Sim
uit de gelijknamige videogame of performancekunstenaar Marina Abramović.
Onder de uiterlijke verschijningsvormen van dragqueens, -kings en andere creaties gaat
uiteraard altijd een lichaam van vlees en bloed schuil. Door de verregaande transformatie
die de dragartiest ondergaat, verandert de status van dat lichaam. Een corset creëert
bijvoorbeeld een heel dunne taille, geaccentueerd door vullingen die de heupen vergroten.
Zo’n transformatie beoogt zelden een realistisch effect. Draglooks zijn fantasierijk en
neigen soms naar het cartooneske. Eens de metamorfose compleet is, zie je idealiter de
losse elementen die de magie tot stand brengen niet meer — hoewel ook ‘metadrag’ een
stijl op zich is. Daarin wordt juist bewust de nadruk gelegd op valse borsten of make-up
die maar half is afgewerkt om te onderstrepen dat de persoon in drag is. De attributen
worden hier zichtbaar deel van de look zelf.

“Drag is altijd een citaat. Films, stripverhalen,
videogames, popsterren en beeldende kunst zijn
maar enkele voorbeelden van registers waaraan
dragkunstenaars nu eens heel expliciet en dan
weer onbewust refereren.”
Een lichaam in drag is dus altijd een constructie, een hybride, een samensmelting van
het eigen lichaam van de performer en de inspiratiebronnen waaraan het refereert. Drag
staat niet buiten de conventie, maar speelt met wat gangbaar of de norm is. Door de
conventie uit te vergroten, te bevragen, te vieren, belachelijk te maken, te verafgoden, te
belichamen en uit te performen, benadrukt drag de rigide grenzen van het normatieve.
Zonder een norm die in vraag gesteld of omvergeworpen kan worden zou er geen drag
zijn. De performatieve kracht van drag zit in de dialoog tussen wat ‘conventioneel’ is en
wat ‘gedragd’ wordt. Drag is altijd out of place; subversie en drag gaan hand in hand.
Ik geef als Electra bijvoorbeeld graag de teksten van de nummers die ik lipsync visueel weer,
om mijn publiek te wijzen op de inhoud van de songs. Electra heeft iets ongemakkelijks als
ze op het podium staat. Het tonen van de strijd van iemand die heel graag wil performen
en een boodschap wil overbrengen maar daar fysiek bijna niet toe in staat is, vind ik een
dankbare strategie om vermaak en vervreemding te verenigen. Electra overleeft haar
performances niet altijd. Met haar gebrekkige make-upskills, houterige dansmoves en
knullige digitale collages stelt Electra in vraag wat het betekent om ergens goed in te zijn.
Ik probeer die tekortkomingen te zien als kwaliteiten.
DIY-GESAMTKUNSTWERK
Wat betekent het om in het digitale tijdperk, waarin een overvloed aan visuele informatie
voorhanden is, met gevonden beelden aan de slag te gaan? Hoe citeer je iets wat louter
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Send in the Clowns, Veronika Deneuve © Morpse Photography
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digitaal is en zodanig is losgeraakt van de context dat het een ‘leeg’ beeld wordt? Een
steeds groter deel van YouTube wordt bijvoorbeeld ingenomen door ‘Stan Twitter’video’s 1 : korte fragmentjes uit interviews, tv-series of realityprogramma’s die op Twitter
als reactie worden gebruikt. Door hun korte duur en vaak grappige inhoud zijn ze extreem
verslavend en halen ze vlotjes views. Het maakt bij dit soort onlinemateriaal niet echt uit
of je weet wat de bron van de clips is. Een beetje context en kennis van populaire cultuur
helpt natuurlijk, maar je hoeft niet langer superfan te zijn van een tv-serie (of zelfs maar
een volledige aflevering gezien te hebben) om er citaten uit te kunnen gebruiken op sociale
media, of in gesprekken met anderen die vertrouwd zijn met dit soort content.

“Het draglichaam is een palimpsest van populaire
cultuur dat niet te reproduceren valt, uiterst eigen
en toch herkenbaar.”
Een filmpje waarin twee ‘real housewives’ elkaar beledigen of een absurde grap uit
SpongeBob SquarePants zijn op zich niet meer dan licht entertainment. Wanneer iemand
aan de haal gaat met dit soort snackable content wordt het mogelijk interessant. De
kern van de meeste dragshows is lipsyncperformance, waarbij iemand bestaande (pop)
nummers of ander (audio)materiaal playbackt. Vaak maken de performers een mix van
meerdere (bekende) songs en fragmenten uit films, tv-programma’s en memes. De
Amerikaan John Epperson maakte hier met zijn dragpersonage Lypsinka zijn absolute
handelsmerk van. In haar performances schakelt Lypsinka onnavolgbaar strak tussen
fragmenten uit theatrale Hollywood-films. Lypsinka bestaat al langer dan het internet.
Epperson stelde de tracks waarop ze optreedt dus analoog samen. Vandaag wordt die
assemblagetechniek dankbaar gebruikt door dragartiesten over de hele wereld. Het
internet maakt van alles publiek domein, waardoor het combineren van verschillende
bronnen makkelijker wordt dan ooit.
Het is in de samenstelling en theatralisering van objets trouvés uit de populaire cultuur
dat je als dragperformer je eigenheid kunt laten zien. Electra maakt er bijvoorbeeld
haar missie van om guilty pleasures als Crazy Frog in ere te herstellen, door zijn muziek
te gebruiken of zich zelfs als de kikker te kleden. Krasna, een performer van het Gentse
collectief Vile Motif, gaat dan weer aan de haal met Britney Spears-nummers: ze voorziet
ze van een politieke lading door ze te vermengen met fragmenten uit het Communistisch
manifest van Karl Marx. Outfit, scenografie en de scenische aanwezigheid van de artiest
zorgen ervoor dat elke lipsync een soort do-it-yourself-gesamtkunstwerk wordt. De unieke
combinatie van poppy esthetiek, humor, entertainment, bevrijdende genderexpressies en
actuele thema’s maakt van drag een taal die hand in hand gaat met de beeldenstorm van
de (post-)internetcultuur.
Op papier is drag een relatief democratische kunstvorm, al kosten de benodigdheden
al snel heel wat geld. Maar in principe kan dus iedereen aan drag doen, de meeste
dragperformers zijn ook autodidact. Wel bestaat er een rijke cultuur van ‘drag houses’,
een soort nieuw samengestelde families die elkaar introduceren in de dragscene en hun
kwaliteiten combineren om samen sterker te staan. Er ontstaan hechte vriendengroepen
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die samenwerken, elkaar coachen en samen optreden of shows organiseren. Dit was lang
de gangbare manier waarop je met drag begon. Maar dankzij het internet heeft iedereen
toegang tot miljoenen make-upinstructievideo’s en kun je online leren pruiken stylen,
muziek monteren en kostuums maken. Vandaag maken veel dragartiesten dan ook hun
debuut op sociale media, waar ze soms een groot aantal volgers bij elkaar krijgen nog voor
ze ooit hebben opgetreden. Performen is trouwens niet het ultieme doel van iedereen die
met drag bezig is: voor velen beperkt het zich tot het online cureren van een persona.
SCHEURTJES IN DE WERKELIJKHEID
Dankzij de laagdrempeligheid en zichtbaarheid van het medium kunnen dragartiesten
heel snel inspelen op het nieuws of de popcultuur. Nog sneller dan fast fashion-merken als
Zara outfits van de catwalk kunnen kopiëren en verkopen voor bodemprijzen, recreëren
en persifleren dragkunstenaars viral moments in hun shows of op hun sociale media.
Bovendien zijn ze vaak zelf de bron van video’s en afbeeldingen die razendsnel het internet
rondgaan. Zo zag ik recent nog een filmpje van burlesqueperformer Violet Chachki, die
tijdens een geïmproviseerd optreden op een privéfeest in Parijs door het marmeren blad
valt van de salontafel die dienstdeed als podium. Naast de memes die er al van gemaakt
werden, is het moment ongetwijfeld al meermaals gebruikt in optredens van andere
queens. Ook meer diepgaande thema’s zoals de Black Lives Matter-beweging of het
strijden voor gelijke rechten en behandeling van trans personen inspireren drag en leiden
tot politiek getinte performances.
Een Nyeu Liedeken, Electra © Nisran Azouaghe
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Bij een dragoptreden zien we het lichaam van de artiest steeds in dialoog gaan met het
geciteerde materiaal. Door te refereren aan beelden die vaak zo verregaand bewerkt en
wijdverspreid zijn dat er van een origineel nog weinig sprake is, geeft de dragperformer
fysicaliteit aan iets wat voorheen louter uit een verzameling bytes en pixels bestond.
Een heel nieuwe definitie van auteurschap en originaliteit ontstaat wanneer het internet
gebruikt wordt als publieke toolbox. Drag spreekt een taal die hyperintertekstueel is. Het
draglichaam is een palimpsest van populaire cultuur dat niet te reproduceren valt, uiterst
eigen en toch herkenbaar. De kruisbestuivingen die dan ontstaan, worden vervolgens
vaak zelf populaire cultuur. Daardoor wordt verstrengeling tussen bron en citaat nog
complexer, tot het onderscheid volledig verdwijnt.

“Door zijn groteske en speelse omgang met
performance en de nevenschikking van elementen
uit allerlei lagen van de visuele cultuur houdt
dragperformance ons een spiegel voor zonder
meteen belerend te zijn.”

Drag is misschien wel de artistieke taal die het best bestand is tegen en tegelijk
ook samenwerkt met de duizelingwekkende hoeveelheid informatie die via diverse
elektronische apparaten ons leven binnendringt. Door zijn groteske en speelse omgang
met performance en de nevenschikking van elementen uit allerlei lagen van de visuele
cultuur houdt het ons een spiegel voor zonder meteen belerend te zijn. Met het lichaam
als voornaamste wapen claimt drag het momentane, de ongrijpbare extase van de
collectieve beleving. Het lichaam in drag verandert voortdurend. Het past zich aan nieuwe
omstandigheden aan, maar niet zonder de nodige glitches.
Door die glitches, die momenten van verwarring en overprikkeling te omarmen, ontstaan
er scheurtjes in de werkelijkheid. Wat anders zo voor de hand liggend is, wordt door
drag binnenstebuiten gekeerd en door elkaar geschud. Zo laat drag ons zien dat onze
verhouding met de digitalisering van onze leefwereld niet zwart-wit is: we kunnen er
tegelijkertijd van genieten en er kritisch naar kijken, al vereist dat heel wat kennis,
alertheid en creativiteit.

1
Simon Baetens behaalde een master Drama op
KASK School Of Arts en is lid van de kleine redactie
van Etcetera. Hij werkt als dramaturg, journalist,
recensent en (drag)performer.
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‘Stan Twitter’ is een community van superfans
van (pop)artiesten die erg actief zijn op Twitter.
Het woord ‘stan’ verwijst naar het nummer
‘Stan’ van rapper Eminem. De tekst van dat
nummer gaat over een geobsedeerde fan.
Vandaag is het woord ‘stan’ synoniem
voor toegewijde fan.
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Een techno-erotisch kortverhaal
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Ze werkte er nu al twee jaar. Ondanks de vervelende vragen van de
recruiters was het sollicitatiegesprek goed verlopen.
Verkiest u uw linker- of rechterhand?
Welke emoticon doet u aan uw moeder denken?
Bent u bekend met de theorie van de honderdste aap?
Hebt u ooit al seks gehad met een computer?
Haar antwoorden kwamen overeen met de vragen die ze haar stelden,
onsamenhangend en ongepast, ze hield haar blik soms gefixeerd,
soms ontwijkend. Ze voelde zich als een adoptiehond die niet begrijpt
wat er van hem verwacht wordt. Ze had deze job nu eenmaal nodig.
Het bedrijf had er waarschijnlijk alle baat bij om haar in dienst te
nemen. Aangezien ze werkzoekende was zouden de overheidsdiensten
een deel van haar loon betalen. Ze hadden geen enkele andere vraag
gesteld, niet over haar diploma’s, noch over haar vaardigheden, noch
over haar persoonlijkheid.
Alles leek al op voorhand beslist, het gesprek fungeerde slechts als een
schijnvertoning. Ze bevestigden onmiddellijk. Ze werd aangenomen,
zou ’s nachts werken, zou goed betaald worden en zou de volgende
dag al starten. Gedurende de eerste dertig dagen zou ze haar collega’s
vergezellen naar de verschillende locaties en zou ze op de werkvloer
opgeleid worden om vervolgens in haar eentje aan de slag te gaan. In de
loop van de dag zou ze een e-mail ontvangen met alle praktische info.
Toen ze het gebouw verliet, viel er een last van haar schouders waarvan
ze het gewicht ondertussen vergeten was. Zoals de dag waarop ze, na
drie lijdzame jaren van soms scherpe, soms milde pijnklachten, besloot
haar wijsheidstanden te laten trekken. Na de operatie onder volledige
verdoving — de vier tanden werden in één keer verwijderd — en enkele
dagen herstel voelde ze geen pijn meer.
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Ze vroeg zich af hoe ze al die jaren met haar half ingegroeide en
ingesloten tanden had kunnen leven, waarvan de wortels diep doorliepen
en haar inferieure tandzenuw raakten. Zelfs nu nog kon ze zich de pijn zo
levendig voor de geest halen dat het leek alsof haar ontbrekende tanden
nog in haar mond zaten. Een beetje zoals fantoompijn bij ledematen.
Ze was te voet naar huis gestapt en had er wel een uur over gedaan.
Ze had de moed niet gehad om naar het metrostation te gaan, de moed
niet gehad om te checken of er geen controleur was, de moed niet
gehad om te wachten tot er iemand door het poortje ging zodat ze mee
door het poortje kon stappen.
Ze belde haar moeder, die niet opnam. De hemel leek zich neer te
storten op de glazen torens, die het vlakke grijs weerkaatsten, en
ervoor zorgden dat je hoog noch laag kon onderscheiden.
Het was koud. Ze herhaalde hardop “Hygiatech, Hygiatech, Hygiatech”
en er kwam een dikke rookwolk uit haar mond.
Zoals beloofd kreeg ze een korte werkopleiding, sommige van haar
collega’s hadden meer pedagogische skills dan andere. Ze kon het
uitzonderlijk goed vinden met Guss, een Vlaams meisje dat daar, net als
zij, een jaar eerder toevallig terecht was gekomen. Ze werd haar vaste
mentor en leerde haar alle kneepjes van het vak. Ze begonnen met het
schoonmaken van de computerparken, wat ongetwijfeld de eenvoudigste
taak was. De taak bestond uit het grondig schoonmaken van het
kantoormateriaal: pc’s en laptops, toetsenborden, beeldschermen,
muizen, telefoons, printers. Het protocol was steeds hetzelfde:
afstoffen, antibacteriële behandeling, microdeeltjes stofzuigen, interne
en externe reiniging, analyse en handhaving van de luchtkwaliteit.
Guss leerde haar de verschillende soorten stof — plantaardig, mineraal
en menselijk — van elkaar te onderscheiden, hun samenstelling en
herkomst te analyseren en vooral het juiste schoonmaakmateriaal en
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-product te kiezen om ze te verwijderen zonder de apparaten aan te tasten.
Deze kleine stofdeeltjes, geduchte vijanden van computerapparatuur,
ontaardden in een obsessie. Ze moest en zou ze laten verdwijnen.
Het plantaardige stof, zoals granen en meel, was voornamelijk
afkomstig van voedsel dat ter plaatse werd geconsumeerd.
Het minerale stof, een amalgaam van magnesium, aluminium,
ijzersilicium en zink, was het gevolg van de erosie van materialen,
leidingen en airco. Het menselijke stof was elektrostatisch en
vertegenwoordigde tot 80 procent van de dagelijkse verontreiniging.
De samenstelling was een subtiel mengsel van insectenresten,
haaruitval, roos, nagels en dode huidcellen. Wanneer deze ongewenste
stoffen in contact kwamen met computerapparatuur, veroorzaakte
dat kortsluitingen, oververhitting en storingen in de micromechanica.
Het stof stond in het beste geval synoniem met slijtage en storingen, in
het slechtste geval met defecten en brandgevaar. Voor de menselijke
gezondheid zelf was het geen haar beter. Het stof kon toxische
gevolgen hebben op het lichaam en ongemakken aan de luchtwegen
en allergieën, neus- en longschade veroorzaken.
De toetsenborden, muizen, trackpads en beeldschermen werden
beschouwd als gevaarlijke toestellen, die ziektekiemen konden
verspreiden zoals stafylokokken of salmonella. Deze gastheren konden
misselijkheid, braken en zelfs vergiftiging veroorzaken. Zodoende werd
bijzonder veel aandacht besteed aan alle fysieke raakvlakken tussen
mens en machine, die als uiterst gevaarlijke zones werden beschouwd.
Naast de schoonmaakroutines leerde Guss haar hoe ze een werkplan
moest optimaliseren, verbindingen opnieuw moest aansluiten,
repareren wat gerepareerd kon worden en ten slotte hoe ze elektronisch
afval kon verwerken. Na hun schoonmaakbezoek werden de machines
en de werknemers opnieuw aan elkaar geïntroduceerd, en werd
besmetting van de ene door de andere ingeperkt. De volgende dag zou
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het vuil zich opnieuw beginnen opstapelen tot de volgende interventie.
Zodra de “revaluatie van de IT-apparatuur” was uitgevoerd, ontving
het bedrijf een WEEE-certificaat — een garantie voor het juiste
beheer van elektronisch afval — alsook een IT-herstelcertificaat — een
garantie dat de normen werden nageleefd en een bewijs dat ook als
wettelijke buffer diende — waardoor men aanspraak kon maken
op terugbetaling door de verzekering indien zich, ondanks al deze
voorzorgsmaatregelen, toch een fiasco zou voordoen. Iedereen deed
een beroep op de diensten van Hygiatech, zowel de openbare als de
privésector, grote bedrijven en instellingen, alle organisaties met een
omvangrijk IT-park. Het werd aanbevolen om een of twee keer per jaar
een onderhoudsbeurt te laten doen, of vaker als de verontreiniging te
groot was. Kortom, de vrouwen hadden voldoende werk.
De twee vrouwen weken na die eerste werkweek niet meer van
elkaars zijde. De ene was de schaduw van de andere, niet enkel op
het werk maar overal. Ze sliepen samen, douchten samen, aten
samen uit hetzelfde bord, ontbijt, middag- en avondmaal. Niemand
leek deze plotse, verontrustende versmelting op te merken en
iedereen deed alsof de twee vrouwen al altijd één waren geweest. Het
grootste deel van de dag sliepen ze. Ze stonden op om 16 uur, deden
boodschappen, dronken koffie op een terras. Rond 20 uur reden
ze met Guss’ auto naar hun werkplek. Ze kwamen altijd te vroeg,
haalden hun toegangspasjes en deden hun werkkledij aan. Daarna
namen ze eerst een kijkje op de locatie, de kantoren waren leeg, de
toestellen stonden paraat. Ze brachten hun eigen verlichting mee,
twee kleine bouwlampen, die ze op grondniveau richtten om een
intiemer licht te bekomen. Uiteindelijk begonnen ze te werken. Het
werk was repetitief, stil, bijna meditatief.
Na drie observatieweken waarin ze in de voetstappen van Guss had
gelopen tot ze haar eigen voetstappen niet meer herkende, heroverde ze
74

weer een beetje autonomie. De handelingen van de ene waren door het
lichaam van de andere gegaan, de herhaling had zich een weg door haar
lichaam gebaand, de choreografieën waren in haar spieren gegrift.
Het deed niet langer pijn om het gereedschap in de hand te houden,
het contact met de harde oppervlakken van de machines was zelfs
aangenaam. De randen waren rond, de omlijsting verrassend vloeibaar,
zacht en sponsachtig. Haar handen leken met de elektronische
onderdelen samen te smelten tot een beenmergachtig materiaal.
Ze gleden verder zonder ooit de impact te voelen. De spuitbussen
perslucht en ministofzuigers waren een verlengstuk van haar armen,
haar lichaam kronkelde rond metalen werkstations, haar behendige,
delicate vingers decodeerden printplaten zoals blinden braille lezen.
Deze job was haar op het lijf geschreven.
Ze zouden nog maar een week samenwerken, de maandag erna zou ze
voor de eerste keer alleen aan de slag gaan.
Guss gedroeg zich steeds vreemder. Haar stem was zo schokkerig
dat het onmogelijk was om te ontcijferen wat uit haar mond kwam.
Uiteindelijk zweeg ze volledig. Het was een paar dagen eerder
begonnen toen ze naar een van de vestigingen van de Europese
Commissie waren gestuurd, Rue du Luxembourg, gebouw LX40,
bij het departement Justitie. De opdracht duurde bijzonder lang en
eindigde op vrijdag.
Die avond regende het en het gezoem van de machines synchroniseerde
met de regen die tegen de ramen sloeg. Het licht van de stad scheen
door de grote ramen, het uitzicht werd enkel belemmerd door de muur
van de toren aan de overkant.
Een Konica Minolta BH C284 laserprinter stond aan de ingang.
Guss wandelde vreemd. Alsof ze misvormd was. Haar ogen waren
gepixeld, haar benen getorst, haar tong gezwollen.
Haar bekken was niet meer in lijn met de rest van haar lichaam en
schokte. Er kwam een vreemde geur uit haar rug. Ze wankelde tussen
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de computers in de grote kantoorruimte en elk deel van haar lichaam
leek de hik te hebben.
Ze maakte zich zorgen om haar collega, maar zei niets uit angst dat het
erger zou worden.
Ze was de printplaten van de achterste computers aan het afstoffen toen
haar slapen begonnen te bonzen. Een onbekende stroom probeerde
langs de zijkanten van haar hoofd naar binnen te sijpelen. Een intens
licht, dat aan de rand van haar schedel zweefde, doorboorde haar
hersenen.
Toen hoorde ze voor het eerst in dagen duidelijk de stem van Guss
weerklinken.
Aangezien ze niet goed Nederlands sprak, herkende ze alleen ‘lekker’
vol K’s en R’en.
LeKkErlEkKeRLeKkErLeKkErlEkKeRLeKkErLeKkErlEkKeRLeKkE
rLeKkErLeKkErlEkKeRLeKkErLeKkErlEkKeRLeKkErLeKkErlEkK
eRLeKkErLeKkErLeKkErlEkKeRLeKkErLeKkErlEkKeRLeKkErLeK
kErlEkKeRLeKkErLeKkErLeKkErlEkKeRLeKkErLeKkErlEkKeRsLe
KkErsLeKkErSlEkKeRsLeKkErsLeKkErsLeKkErslEkKeRsLeKkErsL
eKkErslEkKeRsLeKkErSLeKkErSlEkKeRsLeKkErSLeKkErsLeKkEr
SlEkKeRsLeKkErSLeKkErSlEkKeRsLeKkErSLeKkErSlEkKeRsLeKk
ErSLeKkErS
Toen ze weer bijkwam, was Guss verdwenen.
Ze had intens naar haar gezocht, zonder succes. Na enkele maanden
was ze het beu.
Ze had de verdwijning niet gemeld. Wat zou ze gezegd hebben?
Niemand had haar trouwens vragen gesteld over de afwezigheid van
haar vriendin.
Ze vestigde zich permanent in de flat van haar vermiste vriendin,
gebruikte haar auto, haar computer, droeg haar kleren, haar schoenen.
Na een tijdje had haar geur die van Guss volledig overgenomen.
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Overdag droomde ze van omheiningen en luchtbellen.
Het kostte haar veel tijd om haar eigenheid terug te vinden. Elke
ochtend raakte ze de contouren van haar gezicht aan, dat geleidelijk
aan weer vertrouwd aanvoelde.
Ze blikte terug op die nacht toen alles in rook was opgegaan.
Guss’ lichaam.
Het bonzen van haar slapen.
De verdamping.
Er bleef niets van over.
Op een zomeravond, toen de herinneringen aan deze tijd vervaagd
waren, hoorde ze een geluid in de garage.
Ze liep er langzaam heen. Het was donker, er was niemand, de auto
stond op zijn plaats.
Ze legde haar hand op de motorkap, die warm was. Ze deed de zaklamp
van haar smartphone aan.
De autoruiten waren beslagen en de carrosserie was gebarsten. Er
kwam een witte vloeistof uit de uitlaatpijp.
Dit beloofde niet veel goeds. De geur van roestige huid en verbrand
metaal drong haar neus binnen.
Toen ze de autodeur opende, werd ze door een elektrische stroomstoot
van de grond getild. De boordcomputer gaf dit bericht:
*I’m falling*
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Voor haar oogleden dichtvielen ving ze een korte glimp op.
Ze zakte in elkaar op de voorstoelen. De pook van de handrem groef
zich in haar navel. Het herinnerde haar eraan dat ze geen kind kon
krijgen. Ze wilde er geen.
Haar tong klakte en haar bovenlip raakte haar onderlip. Ze herkende
de smaak van ijzer, kon haar eigen stem niet meer horen en viel flauw.
Toen ze weer tot bewustzijn kwam, bevond ze zich op de snelweg, met
hoge snelheid, vastgebonden, met de wind door haar haren, het dak
van de auto open, een verkeersbord voorbijrazend richting Spanje.
Het asfalt strekte zich kilometers uit en alles leek op elkaar.
Ze hadden een afspraak en hadden hem herkend vanaf het ogenblik
dat hij de oprit van de snelweg opreed. De auto versnelde onmiddellijk
en reed tegen de vangrail in de middenberm, alvorens aan de andere
kant van de autosnelweg te belanden. Ze reden nu in tegenovergestelde
richting met meer dan 300 kilometer per uur, slechts enkele seconden
van de crash verwijderd.
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Illustraties: Anastasia Guevel
Vertaling: Tülin Erkan

Anastasia Guevel is choreograaf, performer en
beeldend kunstenaar. Op het snijpunt tussen
dans en filosofie stelt haar praktijk de rol van het
lichaam in leerprocessen en het produceren van
kennis in vraag.
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