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Naar het theater gaan was oorspronkelijk een publieke 

activiteit ingebed in een publieke ruimte. Theater was 

drama en verhaal, maar net zo goed de uitgelezen plek 

voor socio-politieke uitwisseling. Het was een activi-

teit die verschillen in de maatschappij provoceerde, niet 

door een vorm van directe kritiek maar door het gebruik 

van allegorieën. Vandaag is theater gesitueerd in de  

privésfeer, en bijgevolg ontplooit het zich nu louter in 

de private ruimte. Het is zijn potentieel tot werkelijke 

uitwisseling kwijtgespeeld. Publieksparticipatie zou 

een substituut moeten zijn voor de eens actief geënga-

geerde toeschouwer, die vandaag afwezig blijkt. Wat is er 

gebeurd met het theater? Is het zijn wezenlijke specifici-

teit verloren om een plek te worden waar individuen aan 

processen van subjectificatie deelnemen en hierin tot 

uitwisseling komen? 

Het project The Theatre, dat uitgaat van het International Festival, is 

een poging om het theater te herijken – haar opnieuw ‘op te voe-

ren’ – zodat er weer leven in haar machinerie geblazen wordt. 

Dit niet door een performance, maar letterlijk door een werke-

lijk theater: door in situ een levensechte theaterstructuur op 

poten te zetten, die niettemin op-

getrokken en onderhouden wordt 

als een performance binnen de 

gebruikelijke normen voor per-

formancebudgetten. Het funda-

mentele idee is om alles dat in het 

theater geen theater is, te veran-

deren en daartoe te beginnen met 

haar meest algemene kenmerken: 

het gebouw, de site. Het voltooide 

gebouw, met een podium van  

12 op 12 meter, dat zich leent tot 

een uiterst flexibele ruimtelijke opstelling, zal aangeboden 

worden aan een groep curatoren en kunstenaars die het kunnen 

bezetten met een programma naar keuze, dat gedurende een 

periode van drie jaar zal toeren. 

Het proces zelf zal functioneren als een soort van open source 

architectuur, waaraan momenteel zowat dertig verschillende 

groepen en individuen deelnemen, afkomstig uit het veld van 

de architectuur, de performancekunsten, de visuele kunsten, 

de theorie, maar ook uit andere domeinen. Allen werden ze op 

langetermijnbasis geëngageerd om het gebouw te conceptu-

aliseren, te construeren en effectief op te trekken. Het bouw-

proces fungeert als een universiteit in progress; als een groot-

schalige workshop waarin onderzoek centraal staat; als een 

plaats voor kennisproductie en als een performance waarin 

het publiek wordt uitgenodigd niet aan de zijlijn te blijven. De 

eerste initiële manifestatie van het project zal in opdracht van 

Steirischer Herbst gerealiseerd worden tijdens de herfst van 

2007 in Graz.

het kopenhagen syndroom • In november 2001 werd het 

startsein gegeven voor de constructie van het operagebouw in 

Kopenhagen: een uit kalksteen, Siciliaans Perlatinomarmer, 

esdoornhout, bladgoud en gerookte eik opgetrokken extrava-

gantie. Het project werd aan de Deense staat gedoneerd door 

scheepsmagnaat A.P Møller. De schijnbaar filantropische on-

derneming werd echter al gauw overschaduwd door het feit 

dat alle kosten fiscaal aftrekbaar waren, waardoor de Deense 

staat uiteindelijk gedwongen werd het project te kopen. Het 

prijskaartje voor het realiseren van ‘...een opera- en ballet-

huis van wereldklasse met een akoestiek die kan bogen op 

een eeuwenlange ervaring en de allerlaatste praktische en we-

tenschappelijke vooruitgang, gecombineerd met haast won-

derbaarlijke technische innovaties’ bedroeg uiteindelijk 350  

miljoen euro. Dit is een significante som geld, maar niet echt 

buitensporig als men de hedendaagse trend om grootschalige, 

prestigieuze projecten voor hedendaagse kunst uit de grond 

te stampen, indachtig is. Al deze projecten hebben gemeen dat 

ze exuberante architecturale ambities legitimeren in naam 

van het promoten van culturele activiteiten.  

Dus, wat betekenen een ‘luttele’ 350 miljoen euro? Het opera-

gebouw van Kopenhagen beschikt over 1700 zitjes, verdeeld 

over twee verschillende podia. Over de tijdspanne van een 

jaar zou de maximumcapaciteit een totaal van 600.000 toe-

schouwers bedragen, die jaarlijks zo’n twintig verschillende 

producties zien. Als hetzelfde bedrag aan het International Fes-

tival overgemaakt zou worden, zou dit de constructie van 1750 

nieuwe Deense performanceplekken betekenen, met een capa-

citeit van 175.000 zitjes, een publiek (als je drie voorstellingen 

per week telt) van om en bij de 26.250.000 toeschouwers, de 

mogelijkheid om jaarlijks 87.500 producties af te leveren, en 

zowat 480 performancekunstenaars elke avond een podium te 

bieden (indien men enkel uitgaat van duetten, dus technische 
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