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renaissancistisch universum waar begrippen 

als waanzin en beheersing, ratio en passie wor-

den teruggevoerd naar hun oorsprong van 

'ontwarbaarheid' (Stefan Hertmans). De Fabre 

van de allegorische figuren (Fressia, Helena 

Troubleyn, de tweelingen), de sinnepoppen en 

het carnaval, die zo alomtegenwoordig is in 

Da un'altra faccia del'tempo, is hier onderbe-

licht. Hrvatin gaat niet in op de verpersoon-

lijking en vormgeving van dromen en visioe-

nen (de Jeroen Bosch-Fabre), op de werelden 

van Fabre. Hij is veeleer geïnteresseerd in het 

dispositief van Fabre. In de controle en discipline 

eerder dan in de controle en passie. Daarom 

ook is het stukje over Sweet Temptations, waar 

de chaos verschijnt in de vorm van nieuwe 

media die de geordende ruimte van het thea-

ter binnendringen en overstemen met lawaai-

erige en flitsende beelden de zwakste passage-

uit het boek, net als die keer wanneer hij Da 

tin altra faccia... beschrijft als het niet-gedis-

cliplineerde, heterotopische lichaam. Een ver-

wijzing naar het heterotopische en carnava-

leske lichaam van Bakhtine zou hier wellicht 

enig soelaas kunnen brengen. Het blijft opval-

lend dat dit vooral Vlaams (Hertmans, Laer-

mans) en Frans (Jean Marc Adolphe) geldeur-

de discours hier afwezig blijft. Men zou zelfs 

even kunnen vrezen dat Hrvatin in tegenstel-

ling tot Hertmans (en Fabre ?) de romanti-

sche splitsing voor waar neemt. Zo is zijn ver-

haal van het ob-scene niet het verhaal van het 

heterotopische carnavallichaam, maar eerder 

dat van hoe de disciplinering hier weer eens 

wordt doorbroken. De grote passie van Hrvatin 

voor Fabre ligt duidelijk bij de danssecties en 

niet bij Sweet Temptations. 

Een ander verhaal dat hier niet of anders 

verteld wordt is dat van de oorsprong van Fa-

bres werk. In het algemeen blijft de auteur 

vaag over de context van Fabres opvattingen, 

de band met het verleden of de genealogie 

van zijn werk. Het hele werk van Fabre lijkt 

zich te ontwikkelen in een vacuüm-universum, 

waar b.v. nauwelijks sprake is van William 

Forsythe, Ensor, Verlat of andere verwanten,' 

waarin Fabre nauwelijks lijkt te dialogeren 

met een verleden (in dit opzicht zou men de 

hele disciplineringstheorie rond acteren en de 

theorie van het sublieme kunnen terugpro-

jecteren op de paradox voor de toneelspeler 

van Diderot) en waarin het motief van het 

'sociale insect' en van de 'macht' dat inherent 

is aan Fabres werk dus niet op een kritische 

manier kan vertaald worden naar het discours 

over Fabre. 

De genealogische terugkeer naar de per-

formances van Fabre is interessant vanuit een 

teleologische geschiedschrijving die de inbreuk 

van het reële in de theatrale illusie uitroept als 

een van de hoofdkenmerken van Fabres werk. 

Deze performance context staat aardig als 

ideaal referentiekader voor de sacralisering 

van Fabre in internationaal opzicht. Wat me 

hier opvalt is dat er net zoals in de andere Fa-

bre-overzichten in alle talen gezwegen wordt 

over de beginperiode van Fabre als decora-

teur bij het Nieuw Vlaams Teater. Wellicht ligt 

hier een andere teleologie die veel dichter 

aansluit bij die van de visionaire Jan Fabre. 

Het lijkt me interessant om die ambiguïteit 

eens nader te onderzoeken of om alvast een 

miniem tegengeheugen te ontwikkelen. 

Dit tegengeheugen lijkt me ook funda-

menteel voor wie Fabre in de toekomst zal 

bekijken door de bril van het discours over 

zijn werk. Dat zal nodig zijn omdat de meeste 

commentaren openlijk worden georches-

treerd: het zijn 'bevriende teksten die met dat 

oeuvre een nieuwe eenheid vormen, een 

steeds verder uitdeinende inktvlek' (S. Bous-

set). Het betekent dat voor Fabre diegene die 

commentaar levert op een bepaald ogenblik 

ook een vriend wordt of is, iemand die com-

municeert met zijn werk. Het onderscheid 

tussen de positie van waaruit een dramaturg 

spreekt en die van waaruit de criticus spreekt, 

raken hierdoor verward. Recent zijn de ver-

trouwde stemmen met stomheid geslagen. De 

verwachte polemiek rond de laatste produk-

ties van Fabre heeft zijn neerslag niet gevon-

den in de pers, maar in de coulissen. Hierdoor 

blijft het beeld van zijn werk op dit ogenblik 

hangen tussen idolatrie en versluiering. Het is 

hoog tijd dat de discussie rond dit belangrijke 

oeuvre wordt gevoerd in de openbaarheid 

(met inbegrip van de buitenlandse commen-

taren). Het te kiezen traject: 'mythologies' 

eerder dan mythomanie. 

Vanuit historisch standpunt is de manier 

waarop het discours over Fabre is geconstru-

eerd paradoxaal genoeg erg belangrijk. Voor 

de historicus bestaat het gemurmel van de 

tijdgenoten niet langer, hij kan enkel waarne-

men wat verwoord is ('it's perceived only 

when verbalized', R. Barthes). Het discours 

legt de filters waardoor hij kijkt naar het werk 

van Fabre. Wat wordt er vergeten ? Welke 

vrienden en instellingen zijn vertegenwoor-

digd in het Fabre-discours ? Hoe wordt de ge-

schiedenis van zijn werk geënsceneerd? Welke 

schijngestaltes van theatraliteit worden opge-

voerd in het discours over Fabre? Naar welke 

discursieve en artistieke tradities wordt ver-

wezen? Een dergelijk onderzoek zou uiter-

aard moeten gebeuren voor elk oeuvre en niet 

voor dat van Fabre alleen. 

Hrvatin verbergt in dit boek niet zijn 

'uren van bewondering', maar hij slaagt er 

toch in een boeiend vocabularium te schep-

pen dat nuttig is voor het werk van Fabre en 

voor de dans- en theaterwetenschap in het al-

gemeen. Zijn boek heeft ongetwijfeld een mo-

delfunctie voor andere monografieën over 

theatermakers. We kunnen enkel dromen van 

gelijkaardige boeken over het werk van De-

corte, De Keersmaeker, Maatschappij Discordia, 

Rijnders, enz. Vermeldenswaard is nog dat 

Hrvatin in het huldeboek voor Carlos Tinde-

mans een aanvullend artikel geschreven heeft 

dat ingaat op meer recente Fabreprodukties. 
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