
k r o n i e k 

"...EEN STELLETJE GEKKEN DIE HEEL RESOLUUT O PK O M EN EN AFGAAN..." 

Is theatrale agressie dan mis-
schien 'its own undoing', omdat 
alsmaar hoger moet worden geboden, 
met steeds zwaardere schokeffecten? 
Tot öf het publiek de escalatie beu 
wordt, óf de groep zelf het spel ten 
einde raad over een andere boeg 
gooit? Bij deze redenering stoten we 
evenwel op de uiterst zinvolle conti-
nuïteit (m.i. zonder opbod en zonder 
herhaling) in het theaterwerk van de 
Lindsay Kemp-groep. Flowers bevat-
te een agressieve verdediging van een 
naar het publiek toe ook op zeer 
agressieve wijze uitgespeelde homo-
seksualiteit (helemaal in de trant van 
Artauds dubbele 'cruauté'). Maar in 
Salome was de klemtoon reeds ver-
schoven: wég van de homoseksuali-
teit die trouwens met de jaren minder 
tot de taboesfeer ging behoren, min-
der vanzelfsprekend tot marginaliteit 
(of zelfs misdadigheid) aanleiding 
gaf, en naèr de verkenning tot van de 
correlatie tussen enerzijds liefde, an-
derzijds geweld, haat en dood. Salo-
me ademde, mede door de erg pre-
rafaelietische beeldvorming, een per-
verse laatromantische sfeer: een 
norm, in casu de Victoriaanse, werd 
heel extreem gesteld, daarna ook op 
de meest extreme wijze vernietigd, 
een symbool als het ware voor de 
ongeldigheid van normenstelsels die 
au sérieux genomen willen worden 
(we zijn vér reeds van de toch 
scherper afgelijnde homoseksuali-
teit). 

In A Midsummer Niglu's Dream 
volgt nog een verschuiving. Homo-
seksualiteit is nog slechts een mon-
kelend neventhema. In 'la ronde' 
tussen Lysander en Hermia, Deme-
trius en Helena, zijn het even beide 
vrouwen, beide mannen, die verheer-
lijkt met elkaar optrekken; Titania en 
Oberon dingen allebei —maar dat 
was al zo bij Shakespeare — naar de 
gunst van 'een schone, jonge knaap'. 
Toch is dit type verwisselbaarheid nu 
bijzaak geworden, tenzij als beklem-
toning van een androgyne eenheid. 
Inderdaad, Lindsay Kemps stuk con-
centreert, via de ook bij Shakespeare 
al duistere, veelzijdige figuur Puck, 
op een oer- en eenheidsprincipe, op 
een vooraf aanwezig maar eigenlijk 
onbestemd verlangen. Nee, zeker 
geen 'jenseits von Gut und Böse' in 
Nietzscheaanse trant, waarbij min-
stens nog een voorafgaandelijke, ooit 
geldige moraal wordt verondersteld, 
die dan met heel veel moeite wordt 
ontkracht (zie Salome). Veeleer het 
schandaal van het verlangen zelf, van 
élk verlangen, gegeven de repressieve 
aard van haast alle (alle?) normen-
systemen. Of, los van deze laatste, ze 
grondig relativerend: de mogelijk-
heid en het behoud van een voorwe-
reldse onschuld. Vandaar de camp als 
stijlfiguur, de aanval op de bescha-
ving-die-doodt. 

Tegenover een groen — maar zo 
groen: vegetatief—oer— en regene-
ratieprincipe (de opvoering baadt 
gewoonweg in groene plantaardig-
heid), tegenover een Joyciaanse (zie: 
Finnegan's Wake) leprechaun, half 

boomhagedis, half boskabouter (een 
rol Lindsay Kemp op het lijf geschre-
ven), tegenover een heruitgave van de 
aloude god Pan, tegenover een trick-
ster- en Hermesfiguur (op deze veel-
heid in de eenheid kom ik later nog 
terug) houdt geen enkele vorm van 
beschaving stand (tenzij de vorm die 
zichzelf kan parodiëren, relativeren, 
zie de vriendelijke knipoog naar 
James Joyce, zie Kemps eigen hyper-
gesofistikeerde kitsch !). 

Meteen begrijpen we de behande-
ling die Shakespeare in déze A 
Midsummer Niglu's Dream te verdu-
ren krijgt. Het is mooi en volstrekt 
niet willekeurig dat Romeo and.luUet 
de even trieste maar minder bekende 
geschiedenis van Piramus en Thisbe 
vervangt, als stuk-in-het-stuk. Kan er 
namelijk een sterkere verheerlijking 
worden gevonden van de dodelijke 
romantische liefde tegenover het 
groene oerprincipe, dan precies Sha-
kespeares eigen Romeo and Julietl 
Liefst met Juliet in een tegelijkertijd 
belachelijke én prerafaelietische po-
se: op stelten én het fysieke even-
beeld van Lizzy Siddal, de uitgebuite 
en gedoemde muze van Danfe Ga-
briel Rossetti. 

Nochtans, deze virulente aanval, 
via camp, viakitsch.opShakespeares 
eigen klassiekers, op pre-rafaelie-
tische beeldcomposities, op de pictu-
rale wereld van William Blake (waar-
over later), op Wedgwood porselein 
(dit laatste dé inspirerende bron van 
de choreografie!) leidt niet tot een 
eenduidige, banale verdediging van 
seksualiteit of levensinstinct in enge 
Freudiaanse zin, Niet alleen heeft 
iedereen daarover in de laatste decen-
nia, in het theater en daarbuiten, al 
meer dan genoeg gehoord, maar wat 
meer is; een dergelijke interpretatie 
schiet eenvoudigweg tekort t.o.v, 
Lindsay Kemps leprechaun. En dat 
blijkt voortreffelijk uit de scène tus-
sen Titania en Bottpm: de vernede-
ring van de elfenkoningin bij Shake-
speare... nou ja, bij Shakespeare zoals 
hij via traditioneel en parochietheater 
tot ons is gekomen. 

Niet zo bij Lindsay Kemp: wie 
kan zich immers uitspreken over de 
weg die het verlangen bij de ander 
kiest? Botton) is wellicht een onbe-
tekenende Atheense ambachtsman, 
maar waarom zou hij voor Titania 
(gespeeld door 'the incredible Orlan-

do'ü) niet de mythische eenhoorn 
kunnen zijn? Bottoms vreemde ver-
schijning, niet met een ezelskop zoals 
bij Shakespeare, maar als eenhoorn, 
heeft natuurlijk een fallische beteke-
nis : daarover laat de coïtusscène geen 
enkele twijfel bestaan. Toch is dat 
slechts één aspect en heeft de 'brui-
loft' tussen Bottom en Titania, even-
als tussen de ongebruikelijke paren 
die leprechaun Lindsay Kemp heeft 
samengesteld, een veel ruimere bete-
kenis, De eenhoorn zoals hij nage-
jaagd werd in de wouden van middel-
eeuwse en renaissancistische allego-
rie, is immers een biezonder rijk 
beeld. Zo staat hij in de orthodox-
kristelijke iconografie symbool voor 
Maria, en meer bepaald voor de 
onbevlekte ontvangenis — een blasfe-
mische zijsprong die Kemp, in het 
verlengde van Nolre-Dame des Fleurs 
zeker niet kon mishagen. 

Toch slechts een zijsprong, dat, 
want voor A Midsummer Niglu's 
Dream lijkt mij in de eerste plaats de 
eenheid tussen de tegengestelde, de 
coïncidentia oppositorum, van be-
lang waarnaar het beeld van de 
eenhoorn in de hermetische traditie 
(ten dele ook in de hoofse literatuur) 
is gaan verwijzen. Daar drukt dit 
zeldzame, gedroomde wezen immers 
de alchemische bruiloft uit tussen 
maagdelijkheid en bevruchting (Ma-
ria), tussen lichamelijkheid en spiri-
tualiteit (Bottom, what's in a name, 
en de 'verheven' elfenkoningin), tus-
sen vrouwelijkheid en mannelijkheid 
(in één en dezelfde persoon, de door 
Lindsay Kemp zo verheerlijkte an-
drogynie), tussen dag- en nachtzijde 
van dingen en mensen (zie de coni-
unctio, in het stuk tussen de Atheense 
werkelijkheid en de wereld van het 
woud : Atheners en elfen, Oberon en 
Theseus, Hippolyta en Titania, wor-
den overduidelijk door dezelfde ac-
teurs gespeeld). 

Het is precies naar deze geïnte-
greerde eenheid dat triekster Puck als 
wegwijzer fungeert, Pucks tovermid-
del bedriegt niet, maar reveleert; op 
psychisch vlak een — niet altijd lieflij-
ke— authenticiteit die voorbij elke 
would be pose, voorbij elke sociale 
rol, ook voorbij elke geijkte seksuele 
rol, ligt; op filosofisch vlak de 
groene, vegetatieve eenheid — noch 
goed noch slecht, slechts zijnde 
— die, aldus tenminste Lindsay 
Kemp, achter de myriaden verschij-

ningsvormen kan worden vermoed en 
teruggevonden en waarmee —soms, 
over de tegenstellingen heen— een 
haast mystieke overeenstemming kan 
worden bereikt. 

Geen wonder dat het geheel van 
deze opvoering — ook visueel, op het 
gebied van de beeldvorming, via de 
vluchtige want zich alsmaar trans-
formerende personages —verwant-
schap vertoonde met de picturale (én 
poëtische) voorstellingswereld van 
William Blake. Blakes totaal onkris-
telijke visie op de eenheid van het 
zijnde, op dit zijnde als immanentie, 
en op goed en kwaad als slechts 
vluchtige, onderling zelfs verwissel-
bare afsplitsingen, celdelingen, t.o.v. 
wat wezenlijk héél is, ligt erg dicht bij 
Lindsay Kemps interpretatie van A 
Midsummer Night's Dream. 

Hoeft het nog gezegd dat ik deze 
voorstelling boeiend én agressief 
vond: omwille van de compromislo-
ze grondigheid waarmee Lindsay 
Kemp de eigen visie ver-beeldt, om-
wille van de eigen (zinnig)heid waar-
mee, doorheen de drie stukken, een 
welbepaalde evolutie, van Kemp én 
van de groep, wordt voortgezet. 

Maar sommige vormen van agres-
sie vallen klaarblijkelijk beter te 
harden dan andere! Kemps (zij het 
dan!) psychisch-metafysische kijk op 
A Midsummer Nights' Dream heeft mij 
meer overtuigd dan enkele eveneens 
recente, maar dan politieke interpre-
taties van klassiekers (Shakespeares 
eigen King Lear b.v. door Decorte; 
Racines Brittanicus door 'De Mannen 
van den Dam'). Daarmee wil ik 
helemaal niet beweren dat deze poli-
tieke interpretaties mij niet zinnen 
(wél integendeel), slechts dat hun 
schraalheid en eenduidigheid mij 
behoorlijk dwarszit, Tegenover de 
telkens herhaalde, juiste, maar o zo 
makkelijk toe te juichen gedachten-
gang: taal—macht—kwaad verkies 
ik Lindsay Kemps méér intense en 
minder comfortabele exploratie! 

Tot besluit. Eén van de citaten die 
de programmabrochure van A Mid-
summer Night's Dream meekreeg, 
luidde als volgt (dixit Oscar Wilde, 
partim): "All art is at once surface 
and symbol. Those who read the 
symbol do so at their own peril." This 
is precisely what I did (tried to do)! 

Dina Van Berlaer 
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