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Edito
Wat bedoelen we met transculturaliteit? In welke mate verschilt
deze opvatting van de multi-cultiaanpak van de vrolijke interculturalist? Hoe creëer je in de podiumkunsten een gedeelde plek voor
ontmoeting? Etcetera exploreert
in dit nummer de grenzen van
de transculturele kunstpraktijk,
en spreekt met theatermakers,
ﬁlosofen, dramaturgen en verdwaalde opiniemakers.

37 Sommige plekken waren zo stil
dat ik er het bloed door mijn
aders hoorde kloppen.
Globetrotter en fotograaf
Geert Goiris laat zich in alle
serendipiteit verleiden tot onverwachte ontmoetingen

Transculturele Vibraties
Professor Rudi Visker schreef
deze tekst in 1993, maar hij is nog
altijd even actueel.
Chokri Ben Chikha en Flore
Opsomer van het theatergezelschap Union Suspecte beantwoorden de theorie met resoluut
geëngageerd theater.
Maria Tarantino analyseert
onze blik op de Ander.
En dramaturg Erwin Jans pleit
voor de suspensie van het verschil.
Als afsluiter gaat Anne Dekerk
opnieuw met Visker in gesprek, in
de schaduw van de tekeningen van
Seulgi Lee en Dan Perjovschi.

46 Tussen toerisme en migratie
Waarom is de confrontatie met
culturele en artistieke diversiteit
zo ontregelend voor de kunstjournalist? Anneke Jansen beantwoordt deze en andere vragen
vanuit haar eigen Nederlandse
praktijk, denken en dilemma’s.

25 Alexis Destoop legt zijn perspectief bloot op plekken van hier en
ginder, in woord en beeld.
30 Meeting Points 5
Ive Stevenheydens praat met
Frie Leysen en Tarek Abou El
Fetouh van het Young Arab Theatre
Fund over de eigenheid van, de
vooroordelen over, en de institutionele ﬂirt met het Arabisch
theater.

42 Over verwantschappen en
huiskamers
Gniewko Pankowicz interviewt
de ﬁctieve Poolse choreografe
Veronika Blumstein

53 Kimchi & cappuccino
Sally De Kunst is mede-organisator van het Oost-West-ontmoetingsplatform Monsoon voor Aziatische en Europese kunstenaars.
Na de eerste editie in Seoul, doet
ze verslag over de alledaagsheid
van het culturele verschil, en de
praktische onvoorspelbaarheid
van (mis)communicatie.
58 Korea in notities
Florian Malzacher en Helly
Minarti begeleidden het Monsoon-project als de respectievelijk
Westerse en Oosterse moderator
van dienst. Een dagboekreconstructie van een gedeelde ervaring.

64 Van La Mamma tot Mohammed
Wouter Hillaert duikelt over de
taalgrens het Festival de Liège
binnen, en komt terug met het
portret van een politiek geëngageerd programma.
67 Tussen transgressie & banaliteit
Conversaties over de transculturele verantwoordelijkheid van
de kunstenaar.
Elke Van Campenhout distilleerde quotes van Ivana Müller,
Ibrahim Quraishi en Karine
Saporta uit het Something
Special-debat tijdens het
Something Raw-festival.
72 “Singhet ende weset vro”
of de tegenstrijdige zoektocht
naar de wortels van een Vlaamse
identiteit.
Bram De Cock beantwoordt de
Vlaams-nationalistische katholieke liederenromantiek
van deze KVS-voorstelling met
een krachtige tenorkritiek.
76 Allemaal samen:
mag ballet ook dans zijn?
Lieve Dierkcx pleit voor de
herwaardering van het ballet
als hedendaagse dansvorm.
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Hoeveel plaats kan je vrijmaken voor de ander? Dat is in
een notedop de kern van een al even politieke als artistieke
vraag: een vraag naar de gastvrijheid van de kunstenaar,
zowel als van de burger. Hoeveel ruimte bewaar je in je
denken voor radicaal andere ideeën, voor vraagstellingen
die in eerste instantie niks met je eigen praktijk te maken
lijken te hebben? En hoe creëer je dat tussengebied van
overleg, de ‘common ground’ tussen het één en het ander?
Het is een oud debat, dat al heel veel verschillende ant-

Als je de transculturele artistieke produc-

woorden heeft opgeleverd. Oplossingen die je in de loop

tie op deze manier bekijkt, gaat het over

der jaren ziet verschuiven van een ‘multiculturele’, over

veel meer dan de gezamenlijke creatie van

een ‘interculturele’, naar een ‘transculturele’ aanpak.

voorstellingen. Het gaat niet enkel om de

Grof geschetst beland je van het relativisme van de

uitwisseling van technieken of methodolo-

eerste groep – die al even voorzichtig als uitbundig zijn

gieën, of het uitschrijven van een theater-

exotische, bij voorkeur niet-Westerse, specimen op zijn

taal die de ander vervolgens kan begrijpen.

revers speldt – bij het tentatieve onderzoek van de laatste,

De transculturele praktijk ontwikkelt zich

die het verschil tijdelijk opheft om in een gedeelde prak-

doorheen de tijd, door het delen van een

tijk tot communicatie te komen.

menselijke ervaring, soms zo banaal als het

De één een vlindervanger die zijn kleurige subjecten zorg-

delen van voedsel, of irritatie. En die erva-

vuldig in hun glazen vitrinekastjes vastspeldt, en hun

ring stelt je voor vragen: over je eigen ge-

eigenheid smoort tot een onbeweeglijk artefact. De ander

woontes, over je lichaam, de manier waarop

een monster: een fabeldier dat ontstaat uit de gedeelde

je beweegt, en dus ook over de manier waar-

praktijk van ideeën, acties, talen en overtuigingen, dat

op je je wereld construeert. Het gaat om die

zich niet langer binnen één esthetica laat vastpinnen.

‘gastvrije’ houding waarin je het mogelijk
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maakt dat de praktijk van de ander je eigen

Hoeveel plaats kan je vrijmaken voor de ander?

territorium hertekent. De transculturele
praktijk begint bij de ongecensureerde
uitnodiging aan de ander, en stelt zich open

In dit transculturele nummer gaat Etcetera op zoek naar die hy-

voor het risico dat hiermee gepaard gaat.

bride ruimte, waar het ene, niet zonder problemen, overvloeit
in het andere. De uitwisselingsprojecten tussen Oost en West

In dit nummer hebben we een aantal moge-

zijn vandaag legio (het Zuiden blijft hierin in de meeste gevallen

lijke antwoorden op deze precaire uitnodiging

een pijnlijke afwezige). Artiesten met zeer verschillende ach-

verzameld. Van de creatie van het uitwis-

tergronden, ideologieën en esthetische praktijken worden met

selingsplatform Monsoon voor Europese en

mekaar geconfronteerd. Op festivals, in laboratoria, publicaties

Aziatische artiesten, over de creatie van de

en werkgroepen. Ze komen tegenover mekaar te staan, zoals in

denkbeeldige artieste Veronika Blumstein, tot

de spraakmakende voorstelling die Jerôme Bel maakte met Pichet

de transculturele blik op het Zuiden zo vlak

Klunchun. Of ze ontwikkelen door het delen van hun praktijk een

bij ons: het Festival de Liège.

heel nieuw gezicht, zoals Bruno Beltrao deed door hedendaagse

(e.v.c.)

dans te koppelen aan hip-hop. Maar wat gebeurt er met het werk
van een kunstenaar als hij letterlijk door de praktijk van de ander
heen gaat? De speciﬁciteit van de transculturele praktijk in de
podiumkunsten bestaat erin dat het lichaam hierin centraal staat.
En het lichaam is dan ook de plek bij uitstek waar de ontmoeting
kan plaatsvinden. De plek waar de ‘transit’ zichtbaar wordt. Letterlijk zou je kunnen stellen dat de transculturele praktijk ‘door’
het lichaam heengaat. Dat zou willen zeggen dat je de praktijk
van de ander deelt in zo’n mate, met zo’n intensiteit, en gedurende
zo’n lange periode, dat je die praktijk belichaamt. Niet in de zin
dat je één wordt met die ander, en dus van pakweg hedendaagse
danser transformeert tot Balinese tempelpage, maar wel dat je
deze anderssoortige praktijk op een pre- of postrationele manier
deel laat uitmaken van de perceptie en de constructie van je werk.

lethe die nu eenmaal in iedere aletheia (‘waarheid’ in Heideg-

nici zijn bang dat zij zullen vastroesten in het vocabularium

gers zin) aanwezig is en er nooit uit kan gebannen worden 25.

waarin zij opgevoed werden indien zij alleen de mensen van

De ander bedreigt dan niet zozeer mijn waarheid doordat hij

hun eigen buurt kennen, en dus proberen zij contact te leggen

laat zien dat er nog iets aan ontbreekt, maar hij legt de drei- met vreemde mensen (Alcibiades, Julien Sorel), vreemde families
Helaas
is mijn
relatiehuist
tot ‘mijn’
identiteit
veel
complexer. de
Het
is niet iets en
datvreemde
voor eens
en
ging bloot die
in iedere
waarheid
omdatcultuur
er altijden
iets
aan (de
Karamazovs,
Casaubons),
gemeenschappen
voor
altijd
vastgelegd
is zeker
al niet
iets dat(de
sterker
wordtRidders,
door eraan
vast tede
houden,
of door
ontbreekt. De
ander
wijst
mij niet is.
opEn
eenhet
tekort
in mijn
waarTeutoonse
de Nuer,
Sung-mandarijnen)’.
Maar
‘stijl’.
Het
feit
dat
we
hierover
een
defensieve
houding
aannemen,
is veelte
volharden
in
een
bepaalde
heid dat nog moet opgevuld worden, hij wijst mij erop dat wat verwachten zij daar? Vanwaar die ‘hang
naar het nieuwe,
keuze is, maar iets wat je overvalt en
hoeft je er niet27 steeds van bewust te zijn
betekenend.
Welke
moet
verdedigdaltijd
worden?
lokale? folklore die geen dialectisch
opgevuld
er geen waarheid
is zonder
een soort
tekortvan
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niet kán
maarEen
nieuwe’
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potentieel
heeft?
Of
een
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kasteel?
Het
tragische
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wijze
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is dat
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als eerste
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probleem
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goede
bewakers
zijn
van
ons
kasteel,
noch
er
goed
zorg
voor
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betekenis die Foucault of Ian Hacking daar bijvoorbeeld aan torisme werkelijk heeft begrepen, ziet hierin een vlucht en een
Engelse ‘to be in pain’ (letterlijk: in-pijnEen monumentale erkenning van het
noodzaak van
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discussie
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Segalen ‘le Divers à la portée de tous’32 heeft genoemd. Degra-

voor de wagen van het transculturalisme te laten spannen: ‘Iro-

datie die iets te maken heeft met het onvermogen het verschil
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De multiculturaliteit voorbij
Rudi Visker – Tekeningen: Dan Perjovschi, A book with an attitudes – Dan Perjovschi in Geneva, Attitudes, 2007

Inter- en multiculturaliteit hebben afgedaan. Het

in plaats van planten volgens Linnaeus’ classiﬁcatieschema

nieuwe ordewoord is ‘transculturaliteit’, een begrip dat

in te delen, volgen Mexicaans-Amerikaanse kinderen nu hun

enerzijds verwijst naar het feit dat hier met de klassieke

‘eigen’ herontdekte etnobotanische principes.

opvatting over cultuur gebroken wordt en anderzijds ook

Het multiculturalisme lijkt dus enerzijds achterhaald

al aangeeft in welke richting een oplossing moet gezocht

door feiten (de veralgemeende métissage) die het niet goed

worden: in de wederzijdse doordringing, vervlechting en

kan plaatsen binnen zijn cultuurconcept (culturen als intern

overlapping van en tussen cultuurvormen en levensstijlen

relatief homogene en naar buiten toe relatief gesloten eilan-

die dwars doorheen de voorheen als monolithisch voorge-

den die hun eigenheid hebben en die niet mogen verliezen).

stelde en hermetisch ervaren verschillende nationale en/of

En anderzijds lijkt het multiculturalisme, daar waar het zich

etnische culturen zouden lopen1. Kortom, de métissage is in

politiek heeft kunnen doordrukken, tot een ﬁasco te hebben

en wij bevinden ons allemaal in één grote smeltkroes waarbij

geleid: ‘Statt Pluralität bildet sich Partikularismus, statt

het politieke probleem er niet meer in bestaat de verschil-

Bürgerlichkeit entsteht eine Diktatur der Minderheiten’.

lende ingrediënten met elkaar te verbinden (inter-cultura-

Auteurs als Welsch, Finkielkraut2 of, dichter bij ons, Procee3,

liteit in een situatie van multi-culturaliteit), maar aan de

zijn dan ook op zoek naar een nieuw cultuurbegrip dat het

verbinding die de facto reeds tot stand gekomen is een vorm

multiculturele geweld aan banden zou kunnen leggen. Aan-

te geven die er niet louter op neerkomt dat men oude, reeds

gezien de plausibiliteit van hun ‘transculturele’ alternatief

bestaande elementen syncretistisch bij elkaar brengt zonder

sterk lijkt af te hangen van de mate waarin men door hun

dat er iets nieuws tot stand komt. Het multiculturalisme is

kritiek van het multiculturalisme overtuigd wordt, zal ik in

daar volgens de pleitbezorgers van het transculturalisme

een eerste beweging die kritiek onder de loep nemen, om ver-

nooit in geslaagd. In plaats van tot intercultureel contact te

volgens een andere kritiek te formuleren die zowel multi- als

leiden, leverde het een hoogbloei van cultureel separatisme

transculturaliteit betreft en die in hoofdzaak draait rond het

op, een soort totalitair particularisme dat de retribalisering

mijns inziens foute concept van alteriteit en verschil dat men

(de ‘need for roots’) tot en met in het onderwijs doorvoerde:

in beide opvattingen terugvindt en dat hen bij elkaar houdt.
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1 Hand(-schoen) in hand(-schoen)

nationale culturen dan toch jarenlang communistische regimes hebben gevoed: er moet iemand achter het communisme

Voor de transculturalist komt de positie van het multiculturalisme
neer op een nieuwe vorm van racisme (1) dat achter een masker van

gezeten hebben, een andere etnische groep bijvoorbeeld.6
Men ziet, zo concluderen de transculturalisten, waartoe

respect en geïnteresseerdheid een grondige indifferentie ten aanzien van

dat schijnbaar o zo tolerante multiculturele gedachtegoed

de Ander verbergt (2) en dat cynisme eigenlijk te danken heeft aan een

leidt: tot een romantisch ﬁxeren van feitelijke verschillen

conceptuele verwarring in het onderliggend identiteits- (3) en cultuur-

tussen culturen, tot een paranoïde versterking van isole-

concept (4). Ik bespreek voorlopig alleen de eerste drie elemen-

ment. Maar ook tot een publieke rechtvaardiging van de

ten van deze kritiek.

status quo en een veralgemeende cynische onverschilligheid

Waar het klassieke racisme had gepoogd verschillen te hië-

in naam van het Verschil. Want als het niet de ander is, maar

rarchiseren, heeft het multiculturalisme een andere manier

de cultuur in of achter de ander die ik moet respecteren, dan

gevonden om het Verschil te bezweren: door het te ‘verab-

verlies ik ook alle middelen om hem tegen zijn grote Ander

soluteren’. In plaats van een denken in termen van raciale

(zijn ‘eigenste eigenheid’, zijn cultuur) te beschermen: ar-

inferioriteit en superioriteit, krijgt men nu een denken dat

moedecultuurtheorieën bijvoorbeeld7 kunnen misbruikt

iedere differentie wil respecteren voor wat ze is. Uit angst

worden om in naam van het respect voor de cultuur van een

om in dat respect tekort te schieten bepleit het de principiële

bepaalde groep – cultuur die de groep juist arm houdt – te

gelijkwaardigheid van alle verschillen. Deze wending werd

beslissen dat interventie misplaatst zou zijn.

mogelijk door de ontdekking dat het niet de cultuur is die

Baudrillard geeft een ander, soortgelijk voorbeeld dat,

een functie is van het ras, maar dat ‘het ras – of wat men daar

mocht het ook maar voor de helft waar zijn, de haren ten

in het algemeen onder verstaat – een functie naast andere

berge zou moeten doen rijzen: Artsen Zonder Grenzen ‘stelt

is van de cultuur’4. In plaats van ongelijkwaardige rassen,

vast dat de Afghanen er de voorkeur aan geven de hun toe-

krijgt men dus absoluut gelijkwaardige culturen.

gewezen geneesmiddelen clandestien verder te verkopen

Maar zoals het ras destijds een factor was waartoe alle

i.p.v. ze te gebruiken. De verantwoordelijken houden een

andere herleid konden worden, zo krijgt nu de ‘eigen’ cultuur

hartverscheurend gewetensonderzoek. Moet men ophouden

een zelfde totaliserend karakter: ‘op het moment zelf waarop

geneesmiddelen te verspreiden of moet men, in naam van het

men aan de andere mens zijn cultuur teruggeeft, berooft

“verschil van de culturen” deze immorele en eigen-aardige

men hem van zijn vrijheid: [...] hij is nog slechts een staal, de

reactie gedogen? Na voor en tegen te hebben afgewogen,

verwisselbare representant van een particuliere zijnsklasse’.

opteert men ervoor de westerse waarden op het altaar van

In naam van een diepere culturele essentie in hen, worden

het verschil te offeren, en men besluit de zwarte markt ver-

individuen beroofd van hun autonomie. In plaats van ande-

der van geneesmiddelen te voorzien. Humanisme oblige.8 De

ren te zijn, worden zij opgeslorpt door die grote Ander die

ideologie van het Verschil of de Differentie laat zich dus naar

men hun eigen cultuur noemt. En tegen die Ander hebben

rechts én naar links draaien en zij kan zowel tot een conser-

zij niet het minste verweer meer, aangezien zij hun zelf aan

vatieve niet-interventie-politiek als tot een progressistische

die Ander ontlenen en hij het is die al in hen denkt nog voor

pervertering van de hulpverlening leiden.

zij beginnen te denken. Het verlichte project van het zich

De transculturalist is uiteraard niet verwonderd: het mul-

losmaken van de eigen traditie (arrachement) in naam van

ticultureel idioom zit nu eenmaal vol contradicties, en men

autonomie en van universaliteit, moet plaats ruimen voor

kan dus verwachten dat het voor alles en nog wat gebruikt

een cultureel neoromantisch denken dat het behoren en het

kan worden. Maar hoe het ook uitdraait, zeker is dat de

verworteld zijn (appartenance) tot ordewoorden verheft en

ideologie van het verschil tot een pathetische onverschillig-

in plaats van het particuliere (deze cultuur) tegenover het

heid leidt. Niet toevallig, zegt Finkielkraut, want ‘er ligt een

universele (de mensheid) te stellen, in het particuliere een

onoverkomelijke contradictie in de poging gastvrijheid op

incarnatie van het universele ziet5. Incarnatie die dus moet

verworteling te funderen’. Het is de romantiek van de ver-

gerespecteerd worden voor wat ze is en gevrijwaard worden

worteling en de pathetiek van het eigene (de eigen cultuur,

van iedere contaminatie door iets anders. Absolute gehoor-

het eigen volk...) die het multiculturalisme belet het inter-

zaamheid aan de eigenheid in ons, bijna paranoïde afkeer

culturalisme te worden dat het eigenlijk wilde zijn. Want het

van besmetting door vreemde elementen die het eigen cultu-

multiculturalisme heeft geen ‘tussen’ of beter. Het moet het

reel blazoen volgens een strikt totalitaire logica zal proberen

‘tussen’ wel beschouwen als een soort cultureel condoom dat

schoon te houden: iedere smet op dat blazoen zal de schuld

de realiteit van het eigen genieten beschermt en afschermt

van een vreemde indringer zijn, d.w.z. van een element dat

en tot een louter genieten van het eigene maakt. Men beroept

niet uit de eigen cultuur kan komen, maar er van buitenaf in

zich op de dialoog ‘in naam van een religie van het verschil

binnengedrongen is. Dit verschijnsel vindt men bijvoorbeeld

die de dialoog absoluut uitsluit’.

terug in de pogingen van Oost-Europese nationalisten om
een verklaring te vinden voor het feit dat hun zo gevierde

Achter de zogenaamde xenoﬁlie gaat in werkelijkheid een
xenofobie schuil die het vreemde niet louter als verschillend
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van het eigene, maar ook als bedreigend voor het eigene er-

verder reikt dan de multiculturele tolerantie die ‘het einde

vaart. De vreemdeling wordt dan volgens het mechanisme

van het communicatieve project’. had ingeleid, kunnen er

van deze totalitaire smetangst zowel diegene die tot een ander

‘in interactie nieuwe gemeenschappelijke kaders ontstaan’.

‘eigene’ hoort en niets van het onze verstaat, als diegene die

Kaders die heel wat anders zijn dan een bricolage waarin men

via God weet welke mechanismen altijd op het punt staat een

op zich heterocliete elementen amalgameert. De transcultu-

bres in de nochtans solide wanden van ons Eigene te slaan, of

reel ijvert voor een ‘dubbelcodering’ die bijvoorbeeld niet iets

een onvermoede sluipweg te vinden waardoor hij kan inﬁltre-

Europees en iets Arabisch naast elkaar zet, maar een vorm

ren en een virus achterlaten dat ons uiteindelijk van onszelf

oplevert waarin beide zijden zich kunnen herkennen, die

doet vervreemden en ons aantast in het punt van onze grootste

dus anschlussfähig voor beide zou zijn. In een dergelijke trans-

intimiteit. De pijnlijke waarheid van het multiculturalisme

culturele vorm is iedereen gast en gastheer tegelijk en vindt

verschijnt nog daar waar men zich tegen dit multiculturalisme

men elkaar in een convivialiteit waarin niet ‘eenheid centraal

keert en een bodem opeist voor het ‘eigen’ volk.

staat, ook niet diversiteit, maar interactie’.

Het multiculturalisme snijdt zich dus – ongewild, maar niet

Weg alle paradoxen van een tolerantie die, als ze wordt uit-

toevallig – in zijn eigen vlees: door de Ander in zijn andersheid

geroepen tot universeel beginsel, iedere cultuur binnen haar

te erkennen, heeft men hem tegelijk zijn plaats en zijn ‘thuis-

eigen grenzen isoleert en die, als ze niet als universeel prin-

land’ toegewezen en kan men hem dus ook met een goed gewe-

cipe wordt aanvaard, leidt tot een wederzijdse inmenging en

ten de rug toekeren. Triomfkreet van het transculturalisme, dat

dus een verlies van eigenheid. Want de eigenheid is voor de

zich opmaakt om al die vergissingen te corrigeren. Het trans-

transculturalist niet iets wat men heeft, maar iets wat men

culturalisme stelt zich voor als een pluralisme (1) dat écht in de

nog moet verwerven. En de beste manier om die eigenheid te

persoon van de Ander geïnteresseerd is (2) en die belangstelling

verwerven is door te ontsnappen aan de zuigkracht van het-

in een blijvende interactie met de ander wil betuigen (3) en dit

geen de multiculturalist voor eigenheid wil laten doorgaan.

omdat het breekt met de romantische verwarring in het mul-

Het centrale probleem van het transcultureel pluralisme is

ticulturele cultuurconcept (4). Ik bespreek voorlopig opnieuw

dus niet de tolerantie maar de vraag ‘hoe heterogene interac-

alleen de eerste drie elementen van deze zelfpresentatie.

ties kunnen bevorderd worden’ – mijn cursivering). In plaats van

Op het eerste gezicht was het dit eigene dat in het multi-

een teveel aan relativistische barmhartigheid dient men hier

culturalisme een echte ontmoeting met het vreemde in de

de juiste maat te vinden en dat is die van een respect dat niet

weg stond. Maar voor de transculturalist ging het daarbij

alle verschillen verabsoluteert, noch alle verschillen redu-

eigenlijk om een verkeerde opvatting over en een verkeerde

ceert, maar het persoon-zijn van de ander respecteert. Dit bete-

localisatie van het eigene. Het echte eigene ligt juist niet

kent niet dat men al zijn handelingen en uitingen accepteert,

in de traditie van mijn cultuur, maar in dat wat die traditie

maar wel dat men ‘de mensheid in hem’ eerbiedigt.

transcendeert en in het vermogen haar te overstijgen. Finkiel-

Het transculturalisme belooft ons de hemel op aarde,

kraut citeert in dit verband graag het enthousiasme waarmee

maar men moet altijd voorzichtig zijn met dergelijke beloftes

Goethe in een Chinese roman, die hem toevallig onder ogen

want het zou wel eens kunnen dat de aarde niet genoeg op de

kwam, iets vond wat waarlijk de Chinese cultuur oversteeg

hemel lijkt om een onderscheid te maken tussen de ander in

en waarvan gezegd moet worden dat het ‘tot heel de mens-

zijn concrete chtonische verworteling en de mensheid in de

heid behoort’.9 Wat Goethe in dit boek had ontdekt, was de

ander die hem wellicht na zijn dood zal vergezellen. Wat is

mogelijkheid een andere beschaving te ontmoeten ‘zonder

er licht en wat is er zwaar in de ander? Neem de getuige van

dat deze ontmoeting zich zou beperken tot het (wederzijds)

Jehovah die bijvoorbeeld als vader beslist zijn kind niet te laten

ontdekken van verschillen’. Het is pas in het overstijgen

verzorgen en de pluralist voor een probleem stelt ‘zonder een

van de eigen cultuur en in een ander behoren (appartenance)

rechtstreeks antwoord. Wel beschikt hij [de pluralist] over een

– namelijk het behoren tot een orde die ons aan onze particu-

uitgangspunt om een poging tot een oplossing te doen – he-

lariteit ontrukt (arrachement) – dat men de mogelijkheid kan

terogene interactie [...]. Bij voorbeeld het betrekken van andere

vinden ‘met elkaar te communiceren over betekenissen die

belanghebbenden in het overleg (Procee vermeldt het kind,

kunnen gedacht worden en over waarden die hun ontstaans-

de moeder, etc...) [...]. Mogelijk zijn daaruit nieuwe criteria en

context overstijgen’.

behandelingsmogelijkheden af te leiden. Een dergelijke poging

Een dergelijke Verlichting moet letterlijk genomen wor-

behelst echter geen garantie voor een succesvolle aﬂoop’ ( – mijn

den: men transcendeert het particuliere door zich van de ove-

cursivering). Wat betekent het wanneer er zich geen ‘succesvolle

rige ballast te ontdoen en het bestaan ‘draaglijk licht’ te ma-

aﬂoop’ voordoet? Wat wil dat zeggen voor de pluralist? Dat

ken. Alle kaders, zegt Procee, kunnen doorbroken worden.

hij misschien toch het multiculturele relativisme zal moeten

Die doorbraak is pas echt pluralistisch omdat zij een wijze

omarmen?

van denken veronderstelt ‘waarbij men zich niet als eenling,

Ik denk het niet. Maar ik geloof wel dat hij moet ophouden

ook niet als groepslid, maar als wereldburger beschouwt

‘pluralist’ te zijn en wat meer oog zal moeten hebben voor een he-

en gedraagt’. Alleen vanuit een dergelijke houding die veel

terogeniteit waarop de zo alom geprezen interactie geweld pleegt

8

Transculturele vibraties

– misschien zelfs uit onwetendheid. Dit zou tenminste de ver-

weest zijn en die hem dus ook niets nalaten, zodat uiteindelijk

denking van de multiculturalist kunnen zijn wanneer hij het res-

‘“erven” geen grijpbare zin meer zal hebben’.

pect voor clitoridectomie als een van de vele absurde vormen van

Wat Kolakowski hier opmerkt over het verleden, lijkt mij zon-

tolerantie waartoe het multiculturalisme volgens Finkielkraut

der meer van toepassing op de problematiek van de toekomst

aanleiding geeft, hoort afschilderen. Want, zo zal hij opwerpen,

die de transculturalisten onder het motto van de heterogene

heeft Finkielkraut nooit gelezen dat inﬁbulatie en clitoridecto-

interactie hopen te kunnen regenereren. Terwijl de multicul-

mie, voor ons barbaarse gebruiken, binnen het traditionele kader

turalist alles op alles zet om de door hem aan te reiken erfenis

van die culturen waarin zij zich (nog) als een natuurlijke eviden-

zo zuiver mogelijk te houden, droomt de transculturalist ervan

tie voordoen (of voordeden), gelden als dat waarmerk bij uitstek

erﬂater te worden van een erfenis die alleen het wezenlijke zal

dat de cultuur van de natuur scheidt, en waarin de cultuur zich in

bevatten. Maar, en dit lijkt mij de suggestie te zijn in Kolakow-

de natuur insnijdt om de barbarij op een afstand te houden10 ?

ski’s discussie met Toynbee, een dergelijke erfenis zou wel eens

Tegen die objectie van de multiculturalist valt weinig in te

helemaal niets meer kunnen bevatten – tenzij natuurlijk de

brengen. Maar zij helpt ons ook weinig vooruit aangezien zij

nieuwe gemeenschappelijke kaders die de voorvaders van ver-

op haar beurt op veronderstellingen lijkt te steunen die, zoals

schillende culturen tot stand hebben gebracht. Maar waarom

we gezien hebben, voor de transculturalist onaanvaardbaar

juist die kaders en niet degene die er al waren?

zijn. Het komt er dus niet alleen op aan te breken met de naïvi-

Het komt mij voor dat, waar het multiculturalisme in een bepaal-

teit van de transculturalist die niet begrijpt dat het feit dat wij

de (zelf-)interpretatie tot een tekort aan interactie kan leiden, de

dergelijke gebruiken niet kunnen accepteren niet betekent dat

balans bij het transculturalisme in het andere uiterste omslaat:

wij hen niet moeten respecteren. Men moet ook nog breken

interactie wordt hier de hoogste norm, alsof dat de enig mo-

met de naïviteit van de multiculturalist die niet begrijpt dat

gelijke houding is om met het Verschil om te gaan. Maar is die

een dergelijk respect ons in niets verplicht die gebruiken over te

hyperactiviteit van de transculturalist wel het juiste antwoord

nemen of goed te keuren. Wij zullen dus een andere piste volgen,

in de confrontatie met het Verschil? Is het niet een nieuwe vorm

d.w.z. de piste van de Ander die onder de ene of andere vorm

van disciplinering die zich hier aandient, het soort (inter-)acti-

– culturalistisch of personalistisch – de termen heeft gedic-

visme waarmee men op bepaalde party’s lastig gevallen wordt:

teerd waarin dit debat tussen multi- en transculturalisten

iedereen moet meedansen, iedereen moet met iedereen praten,

gevoerd werd.

zodat de grote Ontmoeting pas echt kan slagen? Good vibrations.
Wat hier ongetwijfeld zowel bij de multiculturalist als bij
de transculturalist meespeelt, is een zekere angst die door
het Verschil opgeroepen wordt en die door beiden op een,

2. Verschillende pogingen
om de waarheid te ontwijken

op het eerste gezicht verschillende maar in de grond gelijke
manier opgevangen wordt. De angst van de multiculturalist
die geconfronteerd wordt met de Ander, is dat hij zijn eigenheid zal verliezen. Hij houdt de ander dus op afstand door

Kolakowski citeert ergens een visionaire passage van Arnold

hem principieel gelijkwaardig te verklaren, maar in dezelfde

Toynbee, waaruit ik de volgende zinnen licht: ‘Onze nazaten

beweging keert hij hem de rug toe en sluit zich in zichzelf op.

zullen niet gewoon westerlingen zijn, zoals wij. Zij zullen

De transculturalist die ziet waartoe dat alles kan leiden, wil

de erfgenamen zijn net zo van Confucius en Lao-tse, als

koste wat kost die eenzaamheid vermijden. Hij is dus bereid

erfgenamen van Socrates, Plato en Plotinus; [...] erfgenamen

om dat wat de multiculturalist eigenheid noemt, te verliezen

net zo van de Cappadocische kerkvaders van de oostelijke

om maar niet alleen achter te blijven. De transculturalist loopt

kerk, als erfgenamen van onze Afrikaan Augustinus en onze

in de ogen van de multiculturalist het gevaar de ander niet te

Umbriër Benedictus; [...] erfgenamen [...] van Lenin, Gandhi

respecteren omdat hij te veel opgeeft – en dat ook in die mate

en Sun Yat-Sen, als ook erfgenamen van Cromwell, George

van de ander verwacht – terwijl dan weer de multiculturalist

Washington en Mazzini’11. Het gaat er hier niet om of deze

in de ogen van de transculturalist niet genoeg opgeeft en in

voorspelling haar waarheid heeft bewezen of dat nog zal doen.

zekere zin de ander niet ernstig neemt omdat hij hem te veel

De vraag is eerder wat een dergelijke bevestiging zou inhou-

laat behouden. Beide posities hebben zo hun hoop en hun

den. Wat hier op het spel lijkt te staan, is, zoals Kolakowski

angst, maar de moeilijkheid is zoals steeds, dat de hoop van

onderstreept, het begrip ‘erfenis’ zelf. Om al de door Toynbee

de ene de angst van de ander is. Geen van beide posities slaagt

genoemde personen als geestelijke voorouders te bezitten,

erin om in te zien dat dit heen en weer eigenlijk het gevolg is

zou alles wat maakt dat de waarden en idealen van die mensen

van het feit dat zij beiden ‘beyond hope and fear’12 zijn, zij het niet

vandaag onderling strijdig zijn, zijn betekenis moeten verlie-

op dezelfde manier.

zen – met het gevolg dat onze nazaat verre van twee verschil-

Laat mij proberen deze opmerking te verduidelijken door de

len met elkaar te verenigen, twee verschillen zal verloren

discussie tussen multi- en transculturalisten te hernemen in

hebben en de erfgenaam wordt van erﬂaters die er nooit ge-

een ander register dat hier trouwens voortdurend op de ach-
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tergrond meespeelt: multiculturalisme is een positie die aan-

vanuit zijn onbesproken tolerante positie een vervelende

leunt bij een bepaalde vorm van relativisme, transculturalisme

consequentie toe te dekken: als alle culturen gelijkwaardig

sluit aan bij een bepaalde vorm van universalisme. De discussie

zijn, dan natuurlijk ook zijn eigen cultuur.

is er dus eigenlijk één tussen twee veel voorkomende, zo al niet
dominante, posities in het debat relativisme/universalisme.

Maar dat is nu precies de cultuur waarvan de relativist
vindt dat zij bij uitstek gekenmerkt is door een ongerecht-

Dit debat is zelf tevens een debat tussen enerzijds een bepaalde

vaardigde aanspraak op universaliteit: die van het eurocen-

manier om zich de erfenis van de romantiek toe te eigenen en

trisme. Wat hij dus vooral moet vermijden is dat het euro-

anderzijds een bepaalde interpretatie van de erfenis van de

centrisme in de plaats van gedelegitimeerd, gelegitimeerd

Verlichting. En alle grote debatten tegenwoordig, bijvoorbeeld

zou worden. Dit kan hij eigenlijk alleen maar vermijden door

dat tussen moderniteit en postmoderniteit, of dat tussen ‘com-

over zijn eigen cultuur te zwijgen en het volop over de andere

munitarians’ en universalisten13, lijken uitlopers van dat ene

culturen te hebben – de reden waarom er na de ontdekking

grote debat te zijn. In feite is dit debat, zoals ik verderop zal

van het eurocentrisme alleen nog maar een negatief, ontmas-

suggereren, een debat over de betekenis van de Ander.

kerend discours over Europa is blijven bestaan en waarom

Door de gelijkwaardigheid van alle culturen en betekenis-

Europa, na diezelfde ontdekking, door een soort exotische

kaders tot een principe te verheffen hoopt de relativist eigen-

koorts, namelijk die van een bepaalde vorm van exotisme, is

lijk te vermijden in die positie terecht te komen die hij het

gegrepen14.

meeste vreest: die van een ongerechtvaardigde aanspraak op

De universalist, ten minste onder de vorm die ik voor ogen

universaliteit. Om de aanklacht te voorkomen dat zijn even-

heb, hoopt op zijn beurt, door de dialoog en de interactie

tuele universalistische pretentie eigenlijk slechts een preten-

hoog in zijn vaandel te schrijven, die positie te vermijden die

tieus provincialisme is dat zijn eigen particulariteit veralge-

hij het meeste vreest: een relativistische positie die de ratio-

meent, wijst de relativist zichzelf met de vinger en maakt dus

naliteit opgeeft en met haar de mogelijkheid van waarheid

van meet af aan voor zichzelf geen aanspraak op iets meer

en kritiek 15. Hij gaat er dus vanuit dat men op het affront dat

dan particulariteit. Maar de relativist is handiger dan dat. In

ligt in de ontdekking van een pluraliteit aan betekeniskaders

plaats van zijn manoeuvre in alle openheid door te voeren,

of ‘rationaliteiten’ nog rationeel moet kunnen reageren.

verschuift hij het hele probleem naar dat van de Ander – het-

In plaats van de rede op te geven door haar zonder meer te

geen hem toelaat te zeggen dat alle culturen gelijkwaardig

pluraliseren, weet hij zich de gelukkige bewoner van een

zijn en te argumenteren dat zij die gelijkwaardigheid te

medium waarbinnen die aanvankelijk meervoudige redes

danken hebben aan hun onherleidbare particulariteit. Dit

mekaar kunnen confronteren en verenkelvoudigen: dat van

argument, dat meestal veel bijval oogst, laat de relativist toe

de dialoog en van de communicatie. De communicatieve
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ethiek zou dan een redelijke manier zijn om met de dissensus

iets wat de participanten niet delen en niet kunnen delen

om te gaan en niet, zoals haar tegenstrevers altijd beweren16,

– door een dissensus in de zin van dat wat de intersubjectivi-

een manier om de dissensus teniet te doen. Want het is pas

teit ‘intersubjectiviteit’ maakt en de dialoog ‘dialoog’19 – komt

in de mogelijkheid van een wederzijdse confrontatie dat

bij de communicatieve universalist al evenmin op als bij de

de dissensus zich echt kan manifesteren en laten gelden.

transculturalist. Dit is natuurlijk de reden waarom men

Het is pas hier dat het verschil tot zijn recht komt, niet in

hem, ondanks al zijn pogingen het tegendeel te bewijzen,

de relativistische idee van een gelijkwaardigheid die ‘recht’

blijft beschuldigen van hetgeen hem het meeste pijn doet:

doet aan het Verschil om het uiteindelijk niet tot zijn recht

een particulariteit die zich uit in een bias20, namelijk die van

te moeten laten komen. Het is pas hier dat het verschil kan

het eurocentrisme.

zeggen wat het is en waar het voor staat, en dat het zich als

Zowel de relativist als de universalist bevinden zich uit-

het betere argument kan laten gelden. Want het is niet door

eindelijk uitgerekend daar waar ze niet wilden zijn en zien

de interactie uit de weg te gaan dat men de ander respecteert,

hun hoop ondermijnd door hun vrees. Kon men iets anders

maar wel door hem aan zijn isolement te ontrukken en door

verwachten aangezien beide posities alles ter sprake wilden

in te zien dat het feit dat de ander een andere positie inneemt,

brengen, buiten zichzelf? De Ander, zo is men geneigd te

mij werkelijk aanbelangt. Zozeer zelfs dat ik, wil ik de ander

denken, zet hun hier dat voetje waaruit misschien iets van

ernstig nemen, bereid moet zijn mijn eigen positie (door

zijn echte alteriteit blijkt. Maar zij hebben dat aan zichzelf te

hem) op het spel te (laten) zetten: ‘Indien een interpretator

danken. Of beter: aan de miskenning van zichzelf.

om een uitspraak (Äusserung) te verstaan, zich moet afvragen
met welke argumenten een spreker [...] de geldigheid van zijn
uitspraak zou verdedigen, dan wordt hij zelf in het proces van
de beoordeling van geldigheidsaanspraken binnengesleurd
(hereingezogen)’17.

3. Terwijl de Ander al heengaat

Het nadeel van deze communicatieve ethiek ligt precies
in het feit dat zij een communicatieve ethiek is, en dat zij

Er is heden ten dage geen thema zo populair als dat van de

daardoor op quasi a-priorische gronden verleid wordt om

Ander. De Ander als plaats van het Verschil, de Differentie

een soort communicatieve dwang uit te oefenen die zij niet

of het Appel. En iedereen is het erover eens dat het respect

als zodanig herkent. De bereidheid tot het verstaan en het

voor de Ander van ons vraagt dat we ophouden onszelf te

zich laten uitdagen door de positie van de ander is hier maxi-

beschouwen als (beschikkend over) datgene wat aan de Ander

maal, maar het probleem is dat zij ook geen grenzen kent.

ontbreekt. Liever nog wil men de Ander beschouwen als dat-

Geconfronteerd met een andere cultuur bijvoorbeeld, moet

gene wat aan onszelf ontbreekt. De Ander is dan degene die

ik mij volgens Habermas in de performatieve instelling van

ons confronteert met ‘alternatieve mogelijkheden’ waarvan

de betrokkenen kunnen verplaatsen en wel op een zodanige

wij het bestaan niet vermoedden en die ons niet onverschillig

manier dat ik vanuit die positie met een ja of nee op de daar

kunnen laten21. Men kan op dit verschil echter op minstens

geldende geldigheidsaanspraken kan reageren – of hooguit

twee manieren reageren.

met een opschortend oordeel dat echter geen wezenlijk sta-

Husserl geeft in zijn intersubjectiviteitsmanuscripten een

tuut heeft maar slechts voorlopig kan zijn en uiteindelijk, wil

eerste mogelijkheid aan: ‘Kan ik de mythische overtuigingen

de rationaliteit gered worden, hetzij door een ‘ja’, hetzij door

van de anderen, die de zijnszin van hun wereld (van hetgeen

een ‘nee’ zal moeten ingevuld worden18.

zij als zijnde ervaren) <bepalen>, kan ik hun fetisjen, hun

Maar is het niet precies die dwang van het ja/nee die een

godheden, hun mythische causaliteiten enz. laten gelden?

zekere verlegenheid omtrent mijn eigen identiteit verraadt?

Behoud ik mijn geloof (dat zij misschien als loutere mytholo-

Of tenminste dit te kennen geeft: dat ik vind dat hetgeen

gie beschouwen), dan is hun geloof bijgeloof, behoud ik mijn zijnde

mij ‘mij’ maakt en mij van de ander scheidt, communicatief

wereld, dan is hun wereld niet zijnd’22. Het feit dat de anderen an-

transparant kan worden gemaakt en op die manier ook

dere overtuigingen hebben, andere dingen voor waar houden

toegeëigend en bewältigt? En dat ik er dus ook van overtuigd

en dergelijke, verschijnt hier als een bedreiging voor mijn

ben dat een communicatief proces weliswaar met een dis-

overtuigingen, mijn waarheid. Mijn waarheid kan niet com-

sensus start, maar niettemin de consensus als regulatieve,

pleet zijn als de anderen een andere waarheid dienen. Dat

altijd al ‘werkdadige’ idee heeft en eigenlijk niet kan worden

er in een andere waarheid geloofd wordt, ontmaskert mijn

afgebroken, tenzij ten voorlopige titel en met een gevoel van

waarheid als zijnde onwaar of alleszins niet volledig waar. De

mislukking (bijvoorbeeld door plaats te ruimen voor een

Ander reveleert hier dus een tekort in mijn waarheid. Hij is,

zogenaamd ‘strategisch’ handelen). De communicatie draait

in zekere zin, een ‘dief van mijn waarheid’23.

dan uiteindelijk voor mij rond al wat wij weliswaar niet nu,

Hiertegen zou men kunnen inbrengen – en dat lijkt onge-

maar wellicht toch ooit gemeenschappelijk kunnen hebben.

veer de positie van Rorty te zijn 24 – dat het tekort in mijn

Dat zij integendeel in beweging zou gehouden worden door

waarheid, waarop ik door de confrontatie met de waarheid
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van de ander stoot, niet zozeer een tekort aan waarheid is

betekenis die Foucault of Ian Hacking daar bijvoorbeeld aan

maar een tekort dat nu eenmaal iedere waarheid kenmerkt.

geven: waarheid is niet alleen dat epistemologische probleem

In plaats van zoals Husserl of Habermas uit de divergentie

waarbij men moet uitmaken welke proposities er waar zijn en

tussen de waarheid van bijvoorbeeld mijn leefwereld en die

welke onwaar, maar heeft ook iets te maken met het feit dat

van een andere leefwereld (Fremdwelt) te besluiten dat er iets

er allereerst proposities zijn die wij in aanmerking willen (of

mis is met beide waarheidsaanspraken en dat ik er dus moet

kunnen) nemen als ernstige kandidaten voor een waarheids-

toe komen om door te stoten naar een waarheid die voor alle

waarde (waar/onwaar). Dat ‘in aanmerking willen (of kunnen)

‘werelden’ geldt, lijkt Rorty in die divergentie eerder een

nemen’ wijst op een soort sensibiliteit die het epistemologische

indicatie te lezen dat de waarheid nu eenmaal iets is wat voor

probleem niet bedreigt maar mogelijk maakt en waarover om

één bepaalde wereld geldt. Die conclusie noopt volgens Rorty

die reden niet in strikt epistemologische termen kan gedacht

tot een ironische houding ten aanzien van onszelf.

worden26. Er moet iets aan het jurisdictiedomein van de episte-

De ‘ironicus’ is iemand die aan zijn eigen waarheid gaat

mologie ontsnappen opdat er zoiets als een epistemologie zou

twijfelen omdat hij onder de indruk is van de serieusheid

kunnen zijn. Dat er over de waarheid van ‘ﬁnal vocabularies’

waarmee anderen een andere waarheid aankleven, en die

niet kan geoordeeld worden, maakt het mogelijk dat er binnen

bovendien niet gelooft dat er in zijn waarheidssfeer argu-

die vocabularia wel naar waarheid kan gezocht worden.

menten te vinden zijn om die twijfel ongedaan te maken

Die laatste conclusie lijkt de ironicus echter te ontgaan.

of in zijn gegrondheid te bevestigen. Waarheids- en andere

Want in feite miskent de ironicus op zijn beurt het feit dat het

geldigheidsaanspraken worden volgens de ironicus altijd

tekort waar hij ons op wijst, eigenlijk geen aanvulbaar tekort

geformuleerd in termen van een ‘ﬁnal vocabulary’ – een

is. Getuige daarvan is precies de zelﬁronie waarmee hij op zijn

reeks woorden die mensen gebruiken om hun handelingen,

ontdekking reageert. Want waarom slaagt de ironicus er niet in

overtuigingen en levens te rechtvaardigen – en er is niet al-

zichzelf volledig ernstig te nemen? Waarom is hij gebiologeerd

leen meer dan één dergelijk vocabularium, maar er ontbreekt

door de mogelijkheid dat hij zich niet in het juiste vocabula-

ook een niet-circulair criterium om tussen die vocabularia te

rium bevindt? Waarom blijft hij altijd op zoek naar andere vo-

kiezen en het ene als juister of meer ‘waar’ dan het andere te

cabularia? De ironicus lijkt het tekort toch nog te denken tegen

zien. Voor de ironicus volgt daaruit een soort onrust die hem

de achtergrond van iets wat afwezig is, maar eigenlijk aanwezig

belet ‘zichzelf ooit (volledig) ernstig te nemen’. Omdat hij

had kunnen zijn. Hij wil als het ware zo veel mogelijk vocabula-

zich blijvend bewust is van de contingentie en de fragiliteit

ria doorlopen om met zo veel mogelijk manieren om een eindige

van zijn eigen vocabularium, blijft de ironicus geïnteres-

waarheid te genereren in contact te komen. Waarheid is voor de

seerd in de andere vocabularia, waarvan hij zich voortdurend

ironicus een kwestie van ware inhouden. Hij verschilt met Hus-

afvraagt of hij niet beter eerder daarin dan in dat van zijn

serl en Habermas van mening over het feit of het de moeite loont

eigen ‘stam’ geïnitieerd ware geweest. Voortdurend op zoek

in een soort oneindige teleologie op zoek te gaan naar de ‘Ware

naar een ‘beter’ vocabularium dan datgene wat hij op het

Inhoud’ omdat hij ervan overtuigd lijkt dat die ware inhoud

ogenblik gebruikt, maar zonder criterium om uit te maken

zich incarneert in oneindig veel eindige verschijningsvormen

wat ‘beter’ is, zal de ironicus – en dit lijkt mij zijn vergissing

en vocabularia.

– telkens opnieuw andere vocabularia proberen te genereren

In die zin is hij, zoals de multiculturalist, een typische verte-

die hij dan beschouwt als zijnde veeleer ‘poëtische prestaties in

genwoordiger van de romantiek: het universele is niet datgene

plaats van de vruchten van een naarstig onderzoek volgens van

wat het particuliere openbreekt en een domein opent dat aan

te voren duidelijk afgebakende criteria’. Wat mij aantrekkelijk

alle particulariteit ontsnapt, maar datgene wat zich slechts in

lijkt aan de positie van de ironicus, is dat hij de waarheid van de

en door een particulariteit die het belichaamt, laat kennen.

ander niet onmiddellijk en ipso facto begrijpt als iets wat op een

Toch verschilt de ironicus ook van de multiculturalist door-

tekort in mijn waarheid wijst maar op een tekort in iedere waar-

dat hij over iets beschikt wat deze laatste volkomen ontbeert:

heid. Hij ziet de ander niet als ‘dief van mijn waarheid’ maar als

ironie. Het is die ironie die hem toelaat zich moeiteloos voor

degene die ons (eventueel) wijst op een diefstal (op een tekort)

de wagen van het transculturalisme te laten spannen: ‘Ironici

die de orde van de waarheid zelf opent. In een andere termino-

zijn bang dat zij zullen vastroesten in het vocabularium waarin

logie: op een lethe die nu eenmaal in iedere aletheia (‘waarheid’

zij opgevoed werden indien zij alleen de mensen van hun ei-

in Heideggers zin) aanwezig is en er nooit uit kan gebannen

gen buurt kennen, en dus proberen zij contact te leggen met

worden25. De ander bedreigt dan niet zozeer mijn waarheid

vreemde mensen (Alcibiades, Julien Sorel), vreemde families (de

doordat hij laat zien dat er nog iets aan ontbreekt, maar hij legt

Karamazovs, de Casaubons), en vreemde gemeenschappen (de

de dreiging bloot die in iedere waarheid huist omdat er altijd

Teutoonse Ridders, de Nuer, de Sung-mandarijnen)’. Maar wat

iets aan ontbreekt. De ander wijst mij niet op een tekort in mijn

verwachten zij daar? Vanwaar die ‘hang naar het nieuwe, altijd

waarheid dat nog moet opgevuld worden, hij wijst mij erop dat

maar nieuwe’27?

er geen waarheid is zonder een tekort dat niet kán opgevuld

Nietzsche, die misschien als eerste het probleem van het his-

worden. Dat tekort opent de orde van de waarheid zelf, in de

torisme werkelijk heeft begrepen, ziet hierin een vlucht en

12

Transculturele vibraties

een teken van een onvermogen: ‘Der Wahrheit dienen wenige

te maken en hem te beletten ook een vreemde voor zichzelf

in Wahrheit’. De waarheid in waarheid dienen, dat betekent

te zijn, degradeer ik hem tot de zoveelste ‘chinoiserie’, tot

onder meer van de waarheid niet een exclusief epistemo-

wat Segalen ‘le Divers à la portée de tous’32 heeft genoemd.

logisch probleem maken, maar zich ook verhouden tot het

Degradatie die iets te maken heeft met het onvermogen het

tekort dat iedere waarheidsorde opent. Men verhoudt zich

verschil als verschil te genieten, d.w.z. als iets ‘wat we ons

niet op de juiste manier tot dat tekort, zo lijkt Nietzsche te

nooit eigen kunnen maken’. Het echte exotisme onderscheidt

suggereren, wanneer men het ziet als een tekort aan inhou-

zich precies van het banale exotisme doordat het van derge-

den dat men kan aanvullen door van kader of vocabularium

lijke assimilatiepogingen afziet en de Ander zijn soevereine

te veranderen. Uit een dergelijke historistische nieuwsgie-

vreemdheid laat: ‘het is een scherp en onmiddellijk bewust-

righeid, die de ironicus met de transculturalist deelt, blijkt

zijn van een blijvende onverstaanbaarheid’. Het houdt de

alleen het onvermogen zich in een eindige horizon in te

Ander op een afstand, maar niet op de manier van het mul-

sluiten. Men klampt zich vast aan de illusie van telkens weer

ticulturalisme. Want het multiculturalisme is er niet in ge-

andere inhouden om op die manier de confrontatie met het

slaagd de Ander op een afstand van zichzelf te laten, omdat

eigen tekort uit de weg te gaan. Men maakt van het tekort,

het multiculturalisme zelf die afstand binnen zijn eigen zelf

dat veeleer een formeel statuut heeft doordat het ons met

niet kon uithouden – vandaar de poging om het eigene van

onze eigen bestaans-

iedere vreemde besmet-

conditie confronteert,

ting te zuiveren en het

iets inhoudelijks en

zich toe te eigenen vol-

dekt op die manier

gens een logica die iedere

het eigen tekort toe

scheur binnen het eigene

of ontneemt het de

als het effect van een

betekenis die het kan

vreemde indringer be-

hebben. Op die manier

greep. De dood, zou men

ontneemt men ook

Heideggeriaans kunnen

de Ander de beteke-

formuleren, komt in het

nis waarop hij recht

multiculturalisme altijd

heeft: men denkt de

van buiten, als iets wat

Ander binnen de orde

in het eigen organisme

van het ‘kunnen’28 en

binnendringt en er het

herleidt hem tot een

gapende gat van een
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len. De Ander is de

dood die het altijd een pas

plaats van een Andere

vóór wil zijn door ergens

Inhoud waar ik mij toegang tot kan verschaffen en die ik

anders te zijn en door vooral daar te zijn waar de dood niet is,

aanwezig kan stellen. Maar daardoor ontneem ik aan de An-

in een soort oneindig uitstellen van de entropie.

der zijn vreemdheid of laat ik hem niet die vreemdheid heb-

Vandaar ook dat transculturalisme, dat het multiculturalis-

ben die van hem een Ander maakt, d.w.z. iemand die, zoals

me als een neo-racisme had voorgesteld, zelf weer aanleiding

Levinas zegt, aanwezig is door afwezig te zijn 29. Ik ontneem

zou kunnen vormen tot een ander racisme: een racisme dat

de Ander een ontoegankelijkheid die niet alleen tussen mij

ontstaat wanneer de Ander weigert die plaats te zijn waar de

en hem geldt, maar die ook voor hem ten aanzien van zich-

dood (nog) niet is en zich in een kwetsbaarheid toont die voor-

zelf opgaat. De ander is geen soi-même (Baudrillard) 30 en dat

bij de sfeer van het zuiver interessante en alternatieve ligt.

wat ik in hem niet kan aanraken ‘kan hij op zijn beurt niet

De ander, die aan het sterven is, helpen om zijn eigen dood

aanraken’ (Merleau-Ponty) 31. Door van de ander een identiteit

te sterven, is dat niet het minimum aan ethiek dat Heideg-

te eisen, ontneem ik in feite de Ander het recht op een tekort

ger in Sein und Zeit (authentieke ‘Fürsorge’) 33 heeft willen

dat het zijne is en dat hem belet met zichzelf samen te vallen.

vrijwaren? En is de Ander niet altijd al aan het sterven? Want

De Ander is slechts een andere ‘ware’ positie die van de mijne

sterven betekent in deze context niet ‘verdwijnen’. Sterven

verschilt. Ik sleur hem dus binnen in die grote markt van de

betekent een tekort hebben en dat niet mogen ontlopen, daar

kleine verschillen die Baudrillard de differentie noemt en

niet van weg mogen kijken. Kunnen sterven betekent: niet op

van de alteriteit sensu stricto poogt te onderscheiden.

de vlucht gaan voor het tekort, bijvoorbeeld door te pogen in

Door van de Ander slechts een voorlopige vreemde voor mij

een soort ultieme fusie met de Ander te verdwijnen. Kunnen
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sterven betekent: kunnen niet kunnen verdwijnen en het

het multiculturalisme kan lezen, is allesbehalve een contem-

eigen tekort kunnen uithouden. Enkel door het eigen tekort

platieve houding: ‘Het gaat om een dynamische attitude die

te kunnen uithouden, kan men het tekort in de Ander uit-

hetgeen wil zijn voorziet, het begrijpt en bevordert. De diver-

houden en die afstand tot de Ander bewaren die noodzake-

siteit van de menselijke culturen ligt achter ons, rondom ons

lijk is om hem een Ander te laten zijn. Dit wil zeggen, niet als

en voor ons. De enige eis die wij haar zouden kunnen stellen

drager van iets wat mij aanbelangt (het banale exotisme van

– eis die voor elk van ons overeenkomstige verplichtingen

de ‘goede wilde’), noch van iets wat mij bedreigt (het racisme

schept – is dat zij gestalte moet krijgen in vormen die tot een

van de ‘slechte wilde’), maar van iets wat ik erken omdat ik

wederzijdse grotere edelmoedigheid bijdragen’35. Wat wij

het herken en het ook in mij erken. Dit betekent niet dat ik

nodig hebben, is dus een terugkeer naar de generositeit en

en de ander gelijkwaardig zijn en dat ik zonder een dergelijk

niet naar de Beach Boys. Want het laatste wat de weduwe, de

relativisme ten aanzien van de ander zou tekortschieten.

wees of de verpauperde en bijna verdwenen andere cultuur36

Het is pas door in te zien dat hetgeen de ander denkt of doet,

van mij verwacht, is een reeks ‘goede vibraties’, zij het dan

voor mij absoluut geen mogelijkheid is en door dat inzicht te

transculturele. Zij appelleren aan mijn generositeit. Niet om

verbinden met hetgeen eerder over het tekort gezegd werd,

hun tekort te vullen en te lenigen maar om het te vergroten,

dat ik een houding van tolerantie zal kunnen aannemen,

of het te beletten te verdwijnen door hen eindelijk in een

d.w.z. van diegene die, ook al beschikt hij over de middelen

positie te brengen waar zij iets hebben wat ik ook heb en wat

om hetgeen zijn goedkeuring niet wegdraagt te verhinderen,

toch van mij verschilt. De mensheid in de ander respecteren

daar toch van afziet34 .

betekent de ander afhelpen van zijn tekort aan tekort door

Een dergelijke tolerantie, zegt Lévi-Strauss aan het einde van

hem in zijn ‘sterven’ bij te staan en hem tenminste niet zijn

een essay dat men alleen met veel onwil als een pleidooi voor

‘dood’ te ontnemen.

(Endnotes)
1 Vgl. W. Welsch, Transkulturalität. Lebensformen
nach der Auﬂösung der Kulturen, p. 5-20. Verderop
geciteerd met het sigel TK.
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4 Cl. Lévi-Strauss, Race et Culture, p. 446.
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die van het totalitarisme (Claude Lefort had hier
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limites de la domination totalitaire).
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8 J. Baudrillard, La Transparence du Mal, p. 136.
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commentaar bij deze passage: H. De Dijn, Tolerantie
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Singularity.
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26 Over deze verhouding tussen waarheid en
singulariteit, vgl. mijn ‘Raw Being and Violent
Discourse. Foucault, Merleau-Ponty and the
(Dis-) order of Things’, in Truth and Singularity.
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27 F. Nietzsche, Zweite Unzeitgemässe Betrachtung:
Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben,
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28 Vgl. E. Levinas, Le Temps et l’autre, p. 64: “relatie
met de ander die er nooit op neer zal komen dat
men een mogelijkheid aangrijpt” (les die ad nauseam
herhaald wordt in Totalité et Inﬁni, en al in de titel zelf).
29 Ibid., p. 89.
30 J. Baudrillard, La Transparence du Mal, p. 153.
31 M. Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, p. 307.
32 V. Segalen, Essai sur l’exotisme, p. 81
(‘het Verschillende binnen ieders bereik’ – denk ook
aan ‘fait divers’, een nieuwtje).
33 Vgl. o.m. M. Heidegger, Sein und Zeit, p. 122,
264, 298. Hetgeen volgt over het sterven als een
niet-kunnen-verdwijnen is schatplichtig aan de
subjectopvatting van de latere Merleau-Ponty.
Vgl. mijn Fascinatie voor Foucault. Object en verlangen
van een archeologie van ons weten.
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35 Cl. Lévi-Strauss, Race et histoire, p. 85.
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Het multiculturalisme lijkt dus enerzijds achterhaald door

een zelfde totaliserend karakter: ‘op het moment zelf waarop

feiten (de veralgemeende métissage) die het niet goed kan

men aan de andere mens zijn cultuur teruggeeft, berooft men

plaatsen binnen zijn cultuurconcept (culturen als intern re-

hem van zijn vrijheid: [...] hij is nog slechts een staal, de ver-
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eigen grenzen isoleert en die, als ze niet als universeel prin-

brengen. Maar zij helpt ons ook weinig vooruit aangezien zij op

cipe wordt aanvaard, leidt tot een wederzijdse inmenging en
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zo zuiver mogelijk te houden, droomt de transculturalist ervan
erﬂater te worden van een erfenis die alleen het wezenlijke zal
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bevatten. Maar, en dit lijkt mij de suggestie te zijn in Kolakow-

opgevangen wordt. De angst van de multiculturalist die ge-

ski’s discussie met Toynbee, een dergelijke erfenis zou wel eens

confronteerd wordt met de Ander, is dat hij zijn eigenheid zal

helemaal niets meer kunnen bevatten – tenzij natuurlijk de

verliezen. Hij houdt de ander dus op afstand door hem princi-
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vooral te maken met het feit dat de behoefte om een woord te wisselen, ontbreekt. De bron van de
ergernis is visueel, en de reactie is selectief. Het wordt ontketend door een islamitische hoofddoek,
maar niet door een foulard van een vrome katholieke dame. En culturele ergernis bevestigt dat de
Ander ingaat tegen één van de wetten/ gebruiken/overtuigingen waarvan ik de trotse eigenaar ben.
Vrouwen die een hoofddoek dragen. Die scène is geladen met een heel resem aan negatieve
betekenissen zoals: ‘vrouwen met een hoofddoek worden beschouwd als tweederangs burgers’, of
‘de hoofddoek is hun opgedrongen’. Het probleem is dat deze ‘inhouden’, afgezien van hun waarheidsgehalte, grotendeels gebaseerd zijn op grove generalisaties en non-ervaringen.
Het is erg moeilijk om het veronderstelde altruïsme van de anti-hoofddoek-positie, de provrouw-houding, te verzoenen met de mengeling van medelijden en haat die bij de ‘gemoedsstemming’ van die positie hoort. Paradoxaal genoeg is ‘vrouwen-als-objecten’ één van de weinige universeel geldende thema’s doorheen verschillende culturen; van de gesluierde vrouw tot de gestenigde
overspelige, tot de vrouw in de uitstalramen, tot de ‘eeuwige secretaresse’.
Als we onze pogingen gestaakt hebben om de Ander te begrijpen, als culturele ergernis de
vloer aanveegt met culturele differentie, dan zijn we nog geen stap verder om dichter tot onze eigen
identiteit te komen. We gedragen ons alsof we een cultuur hebben, alsof we waarden en tradities
bezitten op dezelfde manier zoals we een auto bezitten (die we ’s avonds veilig in de garage kunnen
zetten). De enige bedreiging van cultuur komt van buitenaf.
Helaas is mijn relatie tot ‘mijn’ cultuur en identiteit veel complexer. Het is niet iets dat voor
eens en voor altijd is vastgelegd. En het is zeker al niet iets dat sterker wordt door eraan vast te houden, of door te volharden in een bepaalde ‘stijl’. Het feit dat we hierover een defensieve houding aannemen, is veelbetekenend. Welke soort van cultuur moet verdedigd worden? Een lokale folklore die
geen dialectisch potentieel heeft? Of een leeg kasteel? Het tragische van deze wijze van verdediging is
dat we zo noch goede bewakers zijn van ons kasteel, noch er goed zorg voor dragen.
Waar Visker aan appelleert – de noodzaak van een discussie over het ‘gebrek’ dat identiteit,
intersubjectiviteit en waarheid constitueert – is nu dringender dan ooit. Het is geen comfortabele gedachte dat er op de bodem van iemands identiteit een gebrek is, een leegte, een niet-samenvallen met
het zelf. En het is niet verwonderlijk dat een maatschappij, die geobsedeerd is door consensus, kijkcijfers en een piramide van VB-ers, slechts weinig aandacht schenkt aan het idee dat zelfs mijn gezicht of
mijn geslacht niet volstaan om te vertellen wie ik ben. Maar dat is wel wat er aan het gebeuren is. Voorterste omslaat:
interactie
wordt hier de hoogste
norm, Een
alsofallochtoon
beelden
van niet-samenvallen?
Allochtonen.
is ook
een gezicht dat niet
ogen van
de multiculturalist
hetovereenstemt
gevaar de ander niet te resgewone
Belg’
verondersteld
te hebben.
de dialectiek
wil:
hetin die mate van
pecteren
omdatMaar
hij te zoals
veel opgeeft
– en dat
ook
dat de enig mogelijke
houding
is om
met het
Verschil
om te wordt
met het gezicht
dat ‘een
‘Belgisch
gezicht’dan
tochweer
een minimale
dankzij de allochtoon
het a-historische
van een
gaan. Maar is ook
die hyperactiviteit
van dedat
transculturalist
welconcept
de ander
verwacht
– terwijl
de multiculturalist in
verkrijgt. met het Verschil? Is het
street credibility
het juiste antwoord
in de confrontatie

de ogen van de transculturalist niet genoeg opgeeft en in ze-

Identiteit
is geen boek die
op een
plank
pagina
zin de
dieander
geschreven
niet ernstig
moetneemt
worden,
omdat
in een
hij hem te veel laat
niet een nieuwe vorm
van disciplinering
zich
hier maar
aan- eenkere
dient, het soort
(inter-)activisme
men
optebepaalde
taal die
we gaandewegwaarmee
leren. Het
heeft
maken metbehouden.
de textuurBeide
van tijd,
posities
met de
hebben
sprongzovoorwaarts
hun hoop en hun angst,
party’s lastigdie
gevallen
iedereen
moet meedansen,
ie- En
gepaardwordt:
gaat met
de verrijzenis
van fenomenen.
maar
hetde
vereist
moeilijkheid
een leegheid
is zoals
die dynamisch
steeds, dat is,
de hoop van de ene
dereen moeteen
metnood
iedereen
praten, zodat
de grote Ontmoeting
aan betekenis
die transformeert
in onderzoek.
de angst
Een aantal
van dejaar
ander
geleden,
is. Geen
toen
van
debeide
Europese
posities slaagt erin
pas echt kanConventie
slagen? Good
vibrations.
gedurende
maanden samenkwam om de Europese
om in te zien
Grondwet
dat ditopheen
te tekenen,
en weervond
eigenlijk
er eenhet gevolg is van
12
zijn,
Wat hier ongetwijfeld
zowelover
bij de
als bijtot de
verhit debat plaats
demulticulturalist
sectie met betrekking
hetEuropese
feit dat zij
identiteit.
beiden ‘beyond
De onenigheid
hope and fear’
ging
over zij het niet op

wortels
vanzekere
Europa’
en ofdie
het
christendom
geciteerd
moest worden als één daarvan. Het
manier.
de transculturalist
meespeelt,
is een
angst
door
het dezelfde
de ‘culturele
Verschil opgeroepen wordt en die door beiden op een, op het

Laat mij proberen deze opmerking te verduidelijken door

eerste gezicht verschillende maar in de grond gelijke manier

de discussie tussen multi- en transculturalisten te hernemen

18

Transculturele vibraties | Reacties

in een ander register dat hier trouwens voortdurend op de

de ontdekking van een pluraliteit aan betekeniskaders of ‘ra-

achtergrond meespeelt: multiculturalisme is een positie die

tionaliteiten’ nog rationeel moet kunnen reageren. In plaats

aanleunt bij een bepaalde vorm van relativisme, transcultu-

van de rede op te geven door haar zonder meer te pluraliseren,

toonde
aan dat identiteit
werd
‘ingewortelds’,
als iets wat
doorheen
tijdmedium waarralisme sluitdebat
aan bij
een bepaalde
vorm vanbeschouwd
universalisme.
Deals iets
weet
hij zich de gelukkige
bewoner
vandeeen
identiek
kon blijven
aan
het ‘origineel’. binnen die aanvankelijk meervoudige redes mekaar kunnen
discussie is ergedeeltelijk
dus eigenlijk
één tussen
twee veel
voorkomende,
vraag me
af hoe
de Grondwet
eruit zou gezien
hebben als
Europese identiteit
confronteren
ende
verenkelvoudigen:
datomschrevan de dialoog en van
zo al niet dominante,Ikposities
in het
debat
relativisme/univer‘ontwortelds’,
als iets een
dat doorbloed
is met de nood
om samen te vallen
metzou dan een resalisme. Dit debat
ven was
is zelf
geweest
tevens
alseen
ietsdebat
tussen enerzijds
de communicatie.
De communicatieve
ethiek
zichzelf,
niet
in staat
is de
omromantiek
dit te doen.toe te
bepaalde manier
om maar
zich de
erfenis
van

delijke manier zijn om met de dissensus om te gaan en niet,

eigenen en anderzijds een bepaalde interpretatie van de erfe-

zoals haar tegenstrevers altijd beweren16, een manier om de

nis van de Verlichting. En alle grote debatten tegenwoordig,

dissensus teniet te doen. Want het is pas in de mogelijkheid

Erwin
Jans:
bijvoorbeeld dat tussen
moderniteit
en postmoderniteit, of

van een wederzijdse confrontatie dat de dissensus zich echt

dat tussen ‘communitarians’ en universalisten13, lijken uitlo-

kan manifesteren en laten gelden. Het is pas hier dat het ver-

Voorbij
de culturele
diversiteit?
pers van dat ene grote
te zijn.als
Inon-verschil
feite is dit debat,
zoals
schil
tot zijn recht komt, niet in de relativistische idee van een
Dedebat
waarheid
ik verderop zal suggereren, een debat over de betekenis van de
Ander.

gelijkwaardigheid die ‘recht’ doet aan het Verschil om het uit-

Hoeveel globalisering verdraagt de mens?, zo luidteindelijk
de titel van
opstel van
de komen. Het is pas
nieteen
totzeer
zijn leesbaar
recht te moeten
laten

Duitse ﬁlosoof
Rudiger
Safranski.
‘Hoeveel verschil
de mens?’,
zo zou
dehet
titel
hier datverdraagt
het verschil
kan zeggen
wat
isook
en waar het voor
Door de gelijkwaardigheid
van alle
culturen
en betekenisvooral in kan
zijn laten gelden.
kaders tot een principe
hebben
te verheffen
kunnenhoopt
klinken.
de relativist
Sinds eeneigentweetal decennia
domineert
staat, en dat
het zichhet
als ‘verschil’
het betere–argument
het hij
politieke,
sociale
enisculturele
(van de
lijk te vermijden in culturele
die positie
verschijningsvorm
terecht te komen–die
het Want
het
niet doordiscours
de interactie
uitglobalide weg te gaan dat men
sering).
Het verschil heeft zich
zelfs ontpopt
totander
een ethische
categorie
dusdoor
tot een
soort
meeste vreest: die van
een ongerechtvaardigde
aanspraak
op de
respecteert,
maarenwel
hem
aan zijn isolement
hoofdletter)
is de
centrale (denk)ﬁguur
de naoorlogse
De Ander (mét
universaliteit. Om dewaarheidsclaim.
aanklacht te voorkomen
dat zijn
even- te
ontrukken
en door in tein
zien
dat het feit dat de ander een
tuele universalistische
ﬁlosoﬁe
pretentie
en heeft
eigenlijk
concrete
slechts
politieke
een pretengestalte gekregen
in de inneemt,
Verklaring
van
de Rechten
van de Zozeer zelfs
andere positie
mij
werkelijk
aanbelangt.
tieus provincialismeMens
is daten
zijn
eigen
particulariteit
veralgein het
eigentijdse
denken
over culturele
diversiteit.
dat ik,
wil ik de ander ernstig nemen, bereid moet zijn mijn
meent, wijstHet
de relativist
zichzelf
metLevinas
de vinger
is de Franse
ﬁlosoof
dieen
hetmaakt
meestdus
dwingend
prioriteit
van
de Ander
eigendepositie
(door
hem)
op hetheeft
spel gedacht
te (laten)enzetten: ‘Indien
van meet afgeformuleerd.
aan voor zichzelf
geen aanspraak
iets meer
Zo dwingend
dat zijnop
ﬁlosoﬁe
met recht
een theologieom
omschreven
kan worden,
eenals
interpretator
een uitspraak
(Äusserung) te verstaan,
moet afvragen
met welke
argumenten
dan particulariteit.
is handiger
dat. In
waarbij Maar
achterde
derelativist
Ander steeds
de Gansdan
Andere
(God)zich
schuilgaat.
De ontmoeting
met
de Ander iseen
bij spreker [...] de
geldigheid
van het
zijnZelf
uitspraak
zou verdedigen,
plaats van zijn
manoeuvre
in alle openheid
door te voeren,
ver-de Ander
Levinas
een asymmetrische
verhouding
waarbij
altijd aan
voorafgaat,
een appel is dan wordt hij
schuift hij het
hele
dat van de Ander – denken
hetgeenwerd
zelf
het proces
van gekruist
de beoordeling
geldigheidsaanspraaan
hetprobleem
Zelf. Zijnnaar
ﬁlosoﬁsch/theologisch
deinafgelopen
jaren
met eenvan
cultureel
17
.
ken binnengesleurd
(hereingezogen)’
hem toelaat discours
te zeggenwaarbij
dat alledeculturen
gelijkwaardig
zijnisen
Ander de
cultureel Ander
geworden.
De consequenties
van deze hybride
zijn

Het nadeel
vanhet
deze
communicatieve
ethiek ligt precies in
te argumenteren
dat
zij die gelijkwaardigheid
te danken
heb- culturele
groot.
Respect,
tolerantie, erkenning,
diversiteit,
identiteit:
zijn
woorden die intussen
ben aan hunbehoren
onherleidbare
Dit argument,
dat vanhet
feittijd.
datDe
zijmogelijkheid
een communicatieve
ethiek is, en dat zij daartot hetparticulariteit.
basisvocabularium
van de ethiek
onze
van het samenleven
doorde
opAnder,
quasi a-priorische
gronden
verleid wordt
meestal veellijkt
bijval
oogst, af
laat
relativist
toemanier
vanuitwaarop
zijn on-we met
volledig
te de
hangen
van de
dit wil zeggen
met culturele
ver- om een soort
besproken tolerante
schillen, positie
(kunnen/willen)
een vervelende
omgaan.
consequentie toe

communicatieve dwang uit te oefenen die zij niet als zodanig

te dekken: als alle culturen gelijkwaardig zijn, dan natuurlijk

herkent. De bereidheid tot het verstaan en het zich laten uit-

Een
tekort aan waarheid
ook zijn eigen
cultuur.

dagen door de positie van de ander is hier maximaal, maar het

Innu
zijn
opstel
vibraties
onderscheidt
Visker een
diegrenzen
ingenomen
probleem
is drietal
dat zij posities
ook geen
kent.kunGeconfronteerd
Maar dat is
precies
deTransculturele
cultuur waarvan
de relativist
vindtRudi
nen worden
ten opzichte
van ongerechtvaardigde
de Ander, om ze daarnamet
af teeen
wijzen
en opcultuur
zoek te bijvoorbeeld,
gaan naar eenmoet
nieuwe
andere
ik mij volgens
dat zij bij uitstek
gekenmerkt
is door een
invalshoek.
Ik zetdie
dievan
driehet
posities
kort op eenWat
rij. HijHabermas
onderscheidt
achtereenvolgens
de multicultuin de
performatieve instelling
van de betrokkenen
aanspraak op
universaliteit:
eurocentrisme.
rele,
de transculturele
enhet
de ironische
(o.a. Richard
Terwijl
de multiculturalist
de waarheid
kunnen
verplaatsen
en wel op een
zodanige manier dat ik
hij dus vooral
moet
vermijden is dat
eurocentrisme
in de Rorty).
situeert in de culturele
verworteling
en in de gelijkwaardigheid
van culturen,
waarheid
voorgeldende
de
met een is
ja de
of nee
op de daar
geldigplaats van gedelegitimeerd,
gelegitimeerd
zou worden.
Dit vanuit die positie
kande
reageren
– of hooguit
met een opschortransculturalist
de culturele
ontworteling
de mogelijkheid om
eigen traditie
te transkan hij eigenlijk
alleen maarprecies
vermijden
door over
zijn eigen enheidsaanspraken
cenderen.
Viskerover
hebben
beide posities
uiteindelijk
oordeel
een vorm
dat echter
van angst
geen
te maken.
wezenlijk
De statuut
multi- heeft maar
cultuur te zwijgen
enVoor
het volop
de andere
culturen
te tendmet
heefter
angst
omontdekking
in de confrontatie
eigenheid
verliezen,
en maaktwil
vande rationaliteit
slechtszijn
voorlopig
kantezijn
en uiteindelijk,
hebben – deculturalist
reden waarom
na de
van hetmet
eu- de Ander
entiteiten.
De transculturalist
heefteen ‘nee’ zal
rocentrisme culturen
alleen nog
maarveelal
een in
negatief,
ontmaskerend
daarom
zich gesloten
en van elkaargered
geïsoleerde
worden,
hetzij door
een ‘ja’, hetzij door
voor
eenzaamheid
is bereid
omwille
de dialoog
en de interactie
discours overangst
Europa
is die
blijven
bestaan enen
waarom
Europa,
navanmoeten
ingevuld
worden18. zijn eigenheid op te
Maar
is het te
niet
preciesbehalve
die dwang
van het ja/nee die een
geven. Visker
verwijt
beide
positieskoorts,
dat ze alles
ter sprake
proberen
brengen
zichzelf.
diezelfde ontdekking,
door
een soort
exotische
name.
lijk die van een
vormwat
vandeexotisme,
is gegrepen
zekere
verlegenheid
omtrent mijn
eigenomdat
identiteit verraadt?
Datbepaalde
is nu precies
ironicus wel
doet. De14ironicus
gaat aan
zijn eigen waarheid
twijfelen
De universalist,
onder
vormwaarheid
die ik voor
ogen
tenminste
ditVanuit
te kennen
geeft: dat
ik vind
hij zietten
datminste
de Ander
een de
andere
heeft
en dieOfernstig
neemt.
die zelftwijfel
blijft
de dat hetgeen
waarheid
van anderen.
Wat
Viskerenapprecieert
de ironicus
is communicatief
heb, hoopt op
zijn beurt,
door
de dialoog enin
dede
interactie
hoog
mij ‘mij’
maakt
mij van deinander
scheidt,
ironicus
steeds
geïnteresseerd
dattedeze
het tekort
aan waarheid
ziet alsdie
een
van iedere
waarheid,
niet alleen
de zijne
in zijn vaandel
schrijven,
die positie
te vermijden
hijeigenschap
het transparant
kan
worden gemaakt
envan
op die
manier ook toegeen bewältigt?
En te
datdenken
ik er dus
ook de
van
overtuigd ben dat
of alleen
van de andere.positie
Maar Visker
hem dat eigend
tekort toch
nog steeds
tegen
achmeeste vreest:
een relativistische
die de verwijt
rationaliteit
opgeeft en met haar de mogelijkheid van waarheid en kri-

een communicatief proces weliswaar met een dissensus start,

tiek 15. Hij gaat er dus vanuit dat men op het affront dat ligt in

maar niettemin de consensus als regulatieve, altijd al ‘werk-

19

dadige’ idee heeft en eigenlijk niet kan worden afgebroken,

tuigingen, mijn waarheid. Mijn waarheid kan niet compleet

tenzij ten voorlopige titel en met een gevoel van mislukking

zijn als de anderen een andere waarheid dienen. Dat er in een

(bijvoorbeeld door plaats te ruimen voor een zogenaamd ‘stra-

andere waarheid geloofd wordt, ontmaskert mijn waarheid

tergrond
iets wat afwezig
is, maar
eigenlijk aanwezig
had kunnen
zijn:
dat is de
reden
waarom
deDe Ander retegisch’ handelen).
Devan
communicatie
draait
dan uiteindelijk
als zijnde
onwaar of
alleszins
niet
volledig
waar.
ironicus
vanweliswaar
waarheidniet
naarnu,
waarheid
blijft zappen.
voor mij rond
al wat wij
maar wellicht
toch veleert hier dus een tekort in mijn waarheid. Hij is, in zekere
23
.
Het tekort aan
waarheid
vormt
hetzij
vertrekpunt
voor zin,
Viskers
een eigen
‘dief van
Heideggeriaanse
mijn waarheid’
positiebepaling:
ooit gemeenschappelijk
kunnen
hebben.
Dat
integendeel

Hiertegen
zoudat
men
kunnen
– en
dat lijkt ongeveer
respecteer
de humaniteit
van
dewat
ander
wanneer
ik aanvaard
hij,
net als inbrengen
ik, de drager
is van
in bewegingikzou
gehouden
worden door
iets
de pas
partici– dat het en
tekort
panten niet delen
en niet
kunnen
delen –
door
een kan
dissensus
vantekort
Rortyniet
te zijn
een tekort.
Het
is een tekort
dat
ik niet
aanvullendeenpositie
dat mijn
kan24aanvullen,
even-in mijn waaris het
tekort dat het mijne
veroorzaakt heeft,heid,
aldus
waarop
Visker.ikDe
door
uiteindelijke
de confrontatie
ﬁguurmet
van de
datwaarheid van de
in de zin vanmin
dat wat
deeen
intersubjectiviteit
‘intersubjectiviteit’
– komt
bij de communicatieve
‘De mensheid
in zozeer
de ander
respecteren
de dood,19het
Heidegerriaanse
Sein-zum-Tode:ander
stoot, niet
een
tekort aanbetekent
waarheid is maar een
maakt en detekort
dialoogis‘dialoog’
‘sterven’
bij te staan
en hem
tenminste
universalist de
al evenmin
ander afhelpen
op als bij
van
dezijn
transculturalist.
tekort aan tekort
Ditdoor
is na-hemtekort
in zijndat
nu eenmaal
iedere
waarheid
kenmerkt. In plaats
‘dood’
te ontnemen.’
Alleen
op die
manier behoudt
de Ander
de vreemdheid
hém
is
tuurlijk de reden
niet zijn
waarom
men
hem, ondanks
al zijn
pogingen
van zoals
Husserl
of Habermasdie
uit
de eigen
divergentie
tussen de
en te
niet
de vreemdheid
die ik hem toeschrijf,
zowel in negatieve
positieve zinmijn
(racisme
versus exohet tegendeel
bewijzen,
blijft beschuldigen
van hetgeen
waarheid als
vaninbijvoorbeeld
leefwereld
en die van een andezich
Ander
uiteindelijk
een ontmoeting
tussen
twee tekorten.
tisme).
Dedoet:
ontmoeting
tussen ‘ik’ en
dere leefwereld
(Fremdwelt)
te besluiten
dat erDat
iets mis is met
hem het meeste
pijn
een particulariteit
die
uitisin
‘gemeenschappelijke’
die van het eurocentrisme.
tekort maakt de ontmoeting pasbeide
(on)mogelijk.
In Viskers nadruk
opik
heter‘gemeenwaarheidsaanspraken
en dat
dus moet toe komen
een bias20, namelijk
in de vormbevinden
van een ‘tekort’
(of misschien
omwille
hiervan),
vindtdie
eenvoor
ver- alle ‘werelden’
Zowel de schappelijke’,
relativist als zij
de het
universalist
zich uitom doorprecies
te stoten
naar een
waarheid
eindelijk uitgerekend
schuiving plaats
daar waar
van het
ze (culturalistische)
niet wilden zijn intersubjectiviteitsdenken
en zien geldt, lijkt Rorty
naar
eendivergentie
subjectsdenken.
in die
eerder een indicatie te lehun hoop ondermijnd door hun vrees. Kon men iets anders

zen dat de waarheid nu eenmaal iets is wat voor één bepaalde

als toeristische
verwachten Culturalisme
aangezien beide
posities fascinatie
alles ter sprake wilden

wereld geldt. Die conclusie noopt volgens Rorty tot een ironi-

Ik wil
in wat volgt
de positie
Rudi
Visker
met het denken
van Alain
Badiou, waarin
ten aanzien
van onszelf.
brengen, buiten
zichzelf?
De Ander,
zo isvan
men
geneigd
teconfronteren
den- sche houding
ken, zet huneen
hier
datenvoetje
waaruit misschien
iets van
zijn
felle
fundamentele
kritiek geleverd
wordt
op dat intersubjectiviteitsdenken
en aan
waarin
De ‘ironicus’ is iemand die
zijngezocht
eigen waarheid gaat
echte alteriteit
blijkt.
Maar
dat aan zichzelf
te danwordt
naar
een zij
weghebben
uit de impasse
waarin het
culturele
debat verzeild
geraakt.
het nuiseens
twijfelen
omdatishij
onderEn
deals
indruk
van de serieusheid
ken. Of beter:
aan
de miskenning
zichzelf.
niet
gaat
om de Andervan
maar
om het Zelfde? Het is die radicale
vraag
die Badiou
stelt in
zijn essay
over
waarmee
anderen
een andere
waarheid
aankleven,
en die boa-religieus
houdt argumenten
nietdenken
gelooftdat
datwerkelijk
er in zijn voeling
waarheidssfeer
de ethiek: ‘De waarheid is dat we in de context van eenvendien
‘erkennen’
vanongedaan
de ander simpelweg
met de waarheden van onze tijd, de hele ethische prediking
overzijn
het om
te vinden
die twijfel
te maken of in zijn geoverboord moeten gooien. Want de echte vraag, een ongelofelijk
grondheidmoeilijke
te bevestigen.
vraag,Waarheidsis eerder dieen
naar
andere
het geldigheidsaanspraken
worden
volgens
altijd geformuleerd
erkennen van het Zelfde.’ Met die provocerende stelling
lijkt Badiou
het denken
vande
deironicus
voorbije decennia volledig op zijn kop te zetten. Hij gaat in tegen hetin
basisprincipe
culturele
diversiteit
enreeks woorden die
termen van van
een de
‘ﬁnal
vocabulary’
– een
tegen wat algemeen beschouwd wordt als de basishouding
voor
een geglobaliseerde
en multiculturele
mensen
gebruiken
om hun handelingen,
overtuigingen en levens
te rechtvaardigen
en er is nietom
alleen
dan één derwereld. Badiou maakt duidelijk dat hij ieder theologisch
denken
verwerpt als –vertrekpunt
iets meer
te

3. Terwijl
devan
Ander
maar
er ontbreekt
ookvan
een niet-circulair
begrijpen
de wereldal
vanheengaat
vandaag. Badiou trekt degelijk
laatstevocabularium,
consequentie uit
Nietzsches
axioma

criterium
om tussen
die vocabularia
te kiezen
de dood van god. Terwijl de dood van god in het denken
van ﬁlosofen
als Heidegger
en Derrida
nog eenen het ene als
Er is heden ten
dage geen
zoispopulair
als dat
van een
de Anjuister
of meer ‘waar’
het andere
te zien. Voor de ironitragisch
spoorthema
nalaat,
er bij Badiou
enkel
nuchtere
constatering
en een dan
logische
gevolgtrekking:
der. De Ander
vanmeer
het Verschil,
de Differentie
of het de Meervoudigheid
cus volgt daaruit(le
een
soort onrust die hem belet ‘zichzelf ooit
alsals
hetplaats
Ene niet
bestaat, dan
bestaat er alleen
multiple).
Appel. En iedereen is het erover eens dat het respect voor de An-

(volledig) ernstig te nemen’. Omdat hij zich blijvend bewust

‘grofweg’ onszelf
dat we af
van een
vande
‘decontingentie
ander’ en vanendede
‘culturele
diversiteit’.
der van ons vraagt
1. Badiou
datstelt
we ophouden
temoeten
beschouwen
alsethiek
is van
fragiliteit
van zijn eigen vocabuinhet
de andere vocabuis minder
Levinas’
originele
en beklijvende
analyse van
blijft
het
deaangesproken
ironicus geïnteresseerd
worden door
(beschikkendHet
over)
datgenetegen
wat aan
de Ander
ontbreekt.
Liever larium,
laria,
waarvan
hij zich voortdurend
afvraagt
of hij niet beter
vanbeschouwen
de Andere, dat
dan wel
tegen
de geseculariseerde
versie ervan.
Volgens
nog wil menGelaat
de Ander
als Badiou
datgenevan
watleer
aantrekt
onszelf
eerder daarin
indan
dat een
vantoeristische
zijn eigen ‘stam’
Badiou
dedan
basisdegene
van dedie
hedendaagse
ethiek, het
nietdan
meer
fasci-geïnitieerd ware
ontbreekt. De
Anderis is
ons confronteert
metculturalisme,
voor de veelvuldigheid
gewoontes,
geweest. Voortdurend
enz.op
Het
zoek
culturalisme
naar een ‘beter’
is voor vocabularium
‘alternatievenatie
mogelijkheden’
waarvan wijvan
hetzeden,
bestaan
niet ver- geloofsopvattingen,
. Men
kan danerfgenaam
moedden en hem
die ons
onverschillig
laten
eenniet
vorm
van banalekunnen
sociologie
die21de
rechtstreekse
datgene wat
is van
hijde
opkoloniale
het ogenblik
verwondering
gebruikt, maar zonder
Diversiteit
maakt voor
Badiou deel uit
van iedere
situatie
en van iedere
persoonlijkheid
op dit verschil
echter
op minstens
twee manieren
reageren.
voor
de ‘wilden’.
criterium
om
uit te maken
wat ‘beter’
is, zal de ironicus – en
‘Wat
moeten
we dan denken
van opnieuw
de ander, andere vocabuen moet
nietintersubjectiviteitsmanuscripten
gereduceerd worden tot een aparteeen
categorie:
Husserl geeft
in zijn
dit lijkt
mij
zijn vergissing
– telkens
van verschillen,
van
ethische erkenning?
Het oneindige
laria proberen
anders-zijn
te genereren
is doodgewoon
die hij
wat
dan
er is.
beschouwt
Om
als zijnde
eerste mogelijkheid
aan: ‘Kan
ikhun
de mythische
overtuigingen
prestaties
inde
plaats
van de vruchten van een
het even
welke
ervaring
de oneindige
ontplooiing
veeleer
oneindige
‘poëtische
verschillen.
Zelfs
zogenaamde
van de anderen,
die de
zijnszin
van is
hun
wereld (van
hetgeen van
van een
eenheid,
maar eenvolgens
labyrintvan
van differentiaties,
naarstig
onderzoek
te voren duidelijk afgebaallesbehalve
de intuïtie
zij als zijndereﬂexieve
ervaren)zelfervaring
<bepalen>, iskan
ik hun fetisjen,
hun
is eencriteria’.
ander”. Er
is evenveel
verschil tussen,
en Rimbaud
had
geen ongelijk
toen
hijgelden?
verklaarde:
Wat
mij aantrekkelijk
lijkt aan de positie van
godheden, hun
mythische
causaliteiten
enz.
laten
Be- “Ikkende
houd ik mijnpakweg,
geloof (dat
een zij
Chinese
misschien
boer en
alseen
loutere
jongemythologie
Noorse manager
tussen is
mijzelf
ende
willekeurig
mijzelf
de als
ironicus,
dat hij
waarheid wie
van–de
ander niet onmidbeschouwen),
inbegrepen.
dan is hun geloof
Evenveel,
bijgeloof,
maar
behoud
dus ook
ik mijn
nochzijnde
meer,wenoch dellijk
minder.en‘ ipso facto begrijpt als iets wat op een tekort in mijn
reld, dan is hun wereld niet zijnd’22. Het feit dat de anderen andere

waarheid wijst maar op een tekort in iedere waarheid. Hij ziet

overtuigingen hebben, andere dingen voor waar houden en

de ander niet als ‘dief van mijn waarheid’ maar als degene die

dergelijke, verschijnt hier als een bedreiging voor mijn over-

ons (eventueel) wijst op een diefstal (op een tekort) die de orde
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lethe die nu eenmaal in iedere aletheia (‘waarheid’ in Heideg-

ologie op zoek te gaan naar de ‘Ware Inhoud’ omdat hij ervan

gers zin) aanwezig is en er nooit uit kan gebannen worden 25.

overtuigd lijkt dat die ware inhoud zich incarneert in onein-

De ander bedreigt dan niet zozeer mijn waarheid doordat hij

dig veel eindige verschijningsvormen en vocabularia.

verwerpt
de categorie
haarzin
onbelangrijk
te maken,
maar door een typische
laat zien dat2.erBadiou
nog iets
aan ontbreekt,
maarvan
hijhet
legtverschil,
de drei-niet door
In die
is hij, zoals
de multiculturalist,
ging bloot die
haar
in iedere
zo centraal
waarheid
te stellen
huist in
omdat
zijn ontologie
er altijd iets
dataan
ze banaal
wordt. Als er geen
meer is, dan
is er
vertegenwoordiger
vaneenheid
de romantiek:
het universele
is niet
ontbreekt. De
meervoudigheid
ander wijst mij die
nietniet
op een
meer
tekort
tot een
in eenheid
mijn waarkan worden
teruggebracht.
Hij noemt
dat le multiple
datgene
wat het particuliere
openbreekt
en een domein opent
heid dat nogsans
moet
worden, hijzonder
wijst mij
eropisdat
un. opgevuld
Die meervoudigheid
het Ene
meteen
ook
dealle
wetparticulariteit
van het zijn, aldus
Badiou.
Dat datgene
er
dat
aan
ontsnapt,
maar
wat zich
opgevuld
er geen waarheid
is zonder een
tekort
dat niet van
kániedere
verscheidenheid
is, is
de banaliteit
situatie:
de oneindige
verscheidenheid
is watdie
er is.
slechts
in en door
een particulariteit
hetBabelichaamt, laat
‘deverschilt
stand van
totook
eenvan
Wetde
heeft
worden. Datdiou
tekort
verwijt
opentdedeethiek
orde van
van de
hetwaarheid
verschil in
zelf,
de eerste
in de plaats
dat zij
kennen.
Toch
dezaken’
ironicus
multiculturalist
vanhij
verschillen
– wordt tot
waarde
verheven.
er eigenlijk
is – de meervoudigheid
betekenis die
FoucaultWat
of Ian
Hackingaltijd
daar al
bijvoorbeeld
aan doordat
over iets beschikt
wateen
deze
laatste volkomen ontverheven
die
respect
In de ogen van
Badiou isbeert:
dat deironie.
erkenning
Het isvan
diede
ironie
politieke
die hem
status
toelaat
quo, zich moeiteloos
geven: waarheid
is niet
alleen
datvraagt.
epistemologische
probleem
wat
hij het kapitalistisch
parlementarisme
noemt.
voor de wagen van het transculturalisme te laten spannen: ‘Irowaarbij menvan
moet
uitmaken
welke proposities
er waar zijn en
‘gevictimiseerd’
zijn bang dat
zij zullen
vastroesten
in het vocabularium
Eenmaar
tweede
verwijt
aante
demaken
ethiek van
en de nici
mensenrechten
is dat
de mens
welke onwaar,
heeft
ook iets
met de
hetAnder
feit dat
Het mensbeeld
het discours
mensenrechten
schuil
gaat isindien
dat vanzij
dealleen
mens de mensen van
zij opgevoed
werden
er allereerst wordt.
proposities
zijn die wijdat
in achter
aanmerking
willenvan
(of dewaarin
die in
staat
hun eigen buurt kennen,
kunnen) nemen
als
ern-is zichzelf als ‘slachtoffer’ te erkennen. Voor Badiou krijgt ook dit een globale politieke
stige kandidaten
vertaling.
voor
De mensenrechten geven een bepaald deel van de wereld het recht om een anderen
deel
dusvan
proberen zij coneen

het met vreemtactom
te leggen
waarheidswaarde
de wereld als ‘slachtoffer’ te deﬁniëren en op basis daarvan militair/humanitair in te grijpen

eigen
(lees:
(waar/onwaar).
Dat
‘inkapitalistisch parlementair) politiek systeem op te leggen.

de mensen (Alcibiades,

derde(of
punt van verwijt is dat de ethiek van het verschil slechts ogenschijnlijk een respect
Julien
voorSorel),
dat
vreemde
aanmerkingEen
willen
verschilwijst
inhoudt: ‘Het probleem is dat het “respect voor verschillen” en de ethiek van de mensenrechfamilies (de Karamazovs,
kunnen) nemen’
daarom
zelf wel degelijk een “identiteit” lijkt te deﬁniëren. En dat het respect voor verschillende
Casaubons), en vreemop een soort ten
sensibiliteit
alleen van toepassing is mits die verschillen tot op grote hoogte verenigbaar zijn met dezede
identiteit
gemeenschappen (de
die het epistemologische
(die,bedreigt
laten we wel wezen, niets anders is dan de identiteit van een rijk maar overduidelijk ondergaand
Teutoonse Ridders, de
probleem niet
“Avondland”).’
Badiou komt tot een cynische herformulering van deze ethiek van het verschil:
Nuer,‘Word
de Sung-mandarijmaar mogelijk
maakt
zijn
danwat verwachik, dan
nen)’.
Maar
en waaroverzoals
om die
re- zal ik je verschil respecteren.’ Het verschil mag met andere woorden niet groter
den niet in onze
strikteigen
epis-context toelaat.

ten zij daar? Vanwaar die

temologische

‘hang naar het nieuwe,

termen

van
de nieuwe’27?
kan gedacht3. Tegenover
worden 26. dit denken van het verschil, van de ander stelt Badiou nadrukkelijk het denken
altijd
maar
‘omdat verschillen nu eenmaal bestaan, en omdat elke waarheid het-tot-aanzijn-komen
Er moet ietswaarheid:
aan het juNietzsche, die misschien
risdictiedomein
is vanvan
watde
nog niet is, zijn verschillen nu juist datgene wat in elke waarheid bezinkt, oftewel
als beteeerste het probleem
meerkenisloos
blijkt.’(52) En verder: ‘Het Zelfde is namelijk niet iets wat is (oftewel de oneindige
epistemologie
ontsnapvan
het historisme werpen opdat er
voudigheid
zoiets alsvan verschillen), maar iets wat moet komen.’(52) Het verschil is wat er is, het Zelfde
kelijk – de
heeft begrepen,
is iets wat
nogDat
moet
In de waarheid
het een
nietvlucht
om deen
diversiteit
maar
waarheid
een epistemologie
zou–kunnen
zijn.
er komen.
over de waarheid
zietgaat
hierin
een teken
van om
eende
onvermogen: ‘Der
dat
gelijkheid, niet
degeoordeeld
andere maar
om het maakt
zelfde. In Wahrheit
de waarheid
overstijgt
de in
mens
zijn ‘situatie’,
van ‘ﬁnal vocabularies’
nietom
kan
worden,
dienen
wenige
Wahrheit’.
De waarheid
in waarHet
(namelijk
een oneindige
heid
verschillen),
dienen, dat
enbetekent
wordt hijonder
een ‘subject’.
meer van
deiswaarheid niet
het mogelijkwat
dathij
er is
binnen
die vocabularia
wel meervoudigheid
naar waarheid van
waarheid die leidt tot subjectwording.
kan gezochtde
worden.

een exclusief epistemologisch probleem maken, maar zich

Badiou
onderscheidt
een viertal
waarheidsprocessen:
de politiek,
detot
wetenschap,
de
verhouden
het tekort de
datkunst
iedereenwaarheidsorde
opent.
Die laatste
conclusie
lijkt de ironicus
echter
te ontgaan. ook
‘subject’
ontwikkelen,
namelijk
door
trouwtot
te dat tekort, zo
liefde.
Op die
domeinen
kan
de mens
zichdat
tot eenMen
verhoudt
zich niet op
de juiste
manier
Want in feite
miskent
de vier
ironicus
op zijn
beurt
het feit
dat zich
op eenlijkt
van die
vier domeinen.
In die wanneer
subjectwording
blijven
Nietzsche
te suggereren,
men het ziet als een tehet tekort waar
hijaan
onseen
op ‘evenement’
wijst, eigenlijk
geenvoordoet
aanvulbaar
‘dierlijk
bestaan om
te overleven’.
bestaan
is voor
het daontstijgt
de mens
kortDat
aandierlijk
inhouden
dat men
kanBadiou
aanvullen
door van kader of
tekort is. Getuige
daarvan
is zijn
precies
de zelﬁronie
waarmee
gelijkse leven,
het leven
in de
oneindige
meervoudigheid
van verschillen.
Het subject
Badiou historistische
te veranderen.
Uit noemt
een dergelijke
hij op zijn ontdekking
reageert.
Want
waarom
slaagt
de iro- vocabularium
‘onsterfelijk’.
De mensenrechten
houden
mens vast in zijn dierlijke,
staat,
nicus er nietdaarom
in zichzelf
volledig ernstig
te nemen? Waarom
is de nieuwsgierigheid,
die de sterfelijke
ironicus met
deintransculturalist
zijn staat
slachtoffer, endat
ontkennen
de menselijke
mogelijkheid
tot subjectwording.
de hedenhij gebiologeerd
door als
de mogelijkheid
hij zich niet
in het deelt,
blijkt alleen
het onvermogenInzich
in een eindige horidaagse ethiek
vanWaarom
het verschil
onderkent
zon in
een
tevorm
sluiten.
vanMen
nihilisme.
klamptZe
zich
benadrukt
vast aan de
de illusie van teljuiste vocabularium
bevindt?
blijft
hij altijd Badiou
op zoekdaarom
kens
weer andere inhouden
om opaan
dieeen
manier
de confrontatie
van
de menslijkt
en niet
zijn mogelijkheid
onsterfelijkheid
in zijn trouw
evenenaar andere sterfelijkheid
vocabularia? De
ironicus
het tekort
toch nog tot
waarheid. van iets wat afwezig is, maar
mentiële
te denken tegen
de achtergrond

met het eigen tekort uit de weg te gaan. Men maakt van het

eigenlijk aanwezig had kunnen zijn. Hij wil als het ware zo

tekort, dat veeleer een formeel statuut heeft doordat het ons

veel mogelijkEnvoi
vocabularia doorlopen om met zo veel mogelijk

met onze eigen bestaansconditie confronteert, iets inhoude-

Badiou
is een koude,
ontnuchterende,
ookteverfrissende
douche
alle multi-,
inter-,tekort
trans-toe
en of ontneemt
lijks en dekt
op voor
die manier
het eigen
manieren om
een eindige
waarheid
te genereren inmaar
contact
andereisculturalisten.
Hijeen
ontkent
de culturele
Hij hecht
geen waarde
enmanier
zebetekenis
die er
hetalleen
kan hebben.
Op die
ontneemt
komen. Waarheid
voor de ironicus
kwestie
van ware verschillen
in- het deniet.
houden. Hij verschilt met Husserl en Habermas van mening

men ook de Ander de betekenis waarop hij recht heeft: men

over het feit of het de moeite loont in een soort oneindige tele-

denkt de Ander binnen de orde van het ‘kunnen’28 en herleidt
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hem tot een andere mogelijkheid die ons eigen tekort zo al niet

in Sein und Zeit (authentieke ‘Fürsorge’) 33 heeft willen vrijwa-

kan opvullen, dan toch kan aanvullen. De Ander is de plaats

ren? En is de Ander niet altijd al aan het sterven? Want sterven

van een Andere Inhoud waar ik mij toegang tot kan verschaf-

betekent in deze context niet ‘verdwijnen’. Sterven betekent

geen waarheid
aan,Maar
zoalsdaardoor
in het hedendaagse
wel sterk
het geval
Hoe
verhoudt
Badioudaar niet van
fen en die ik ker
aanwezig
kan stellen.
ontneem ikdiscours
een tekort
hebben
en datis.
niet
mogen
ontlopen,
de stellingof
die
Visker
poneerde
de ontmoeting
als een
ontmoeting
twee
tekorten?
aan de Anderzich
zijntot
vreemdheid
laat
ik hem
niet dieover
vreemdweg mogen
kijken.
Kunnentussen
sterven
betekent:
niet op de vlucht
heid hebbenVisker
die van
hem een
Anderelkaar
maakt,
d.w.z.
iemand
en Badiou
spreken
niet
tegen,
maar vanuit
perspectief
van
Badiou zit er
bij Visker
gaanhet
voor
het tekort,
bijvoorbeeld
door
te pogen in een soort
restant.
Ik vanuit
Badiou
stelling
van te
Visker
afﬁrmatiever
die, zoals Levinas
zegt, aanwezig
is door afwezig
te zijnIk29.zou
ongetwijfeld
nog een ‘nihilistisch’
ultieme
fusiede
met
de Ander
verdwijnen.
Kunnen sterven be‘De mensheid
in dealleen
andertusrespecteren
bij te verdwijnen
staan in zijnen
sterontneem de Ander
willen een
herschrijven:
ontoegankelijkheid
die niet
tekent:betekent
kunnenniet
niethem
kunnen
het eigen tekort
sen mij en hem
ven,geldt,
maarmaar
in zijn
die
mogelijkheid
ook voor hem
om
ten
onsterfelijk
aanzien van
te worden,
zijnuithouden.
mogelijkheid
om een
te worden
kunnen
Enkel
doorsubject
het eigen
tekort te kunnen
uit te stijgen.’
(Baudrillard) 30 en
zichzelf opgaat.
en boven
De ander
zijn ‘situatie’
is geen soi-même

uithouden, kan men het tekort in de Ander uithouden en die

schrijft
dat liefde
alleen
maar
betekent
in mekaars
ogen kijken,
dat wat ik inAntoine
hem nietde
kan
Saint-Exupéry
aanraken ‘kan
hij opergens
zijn beurt
niet niet
afstand
tot
de Ander
bewaren
die noodzakelijk
is om hem een
31
. Door
van de ander
een identiteit
maar ook en vooral
in dezelfde
richting
kijken. Misschien
te lang
en zeggen,
te veel naar
aanraken’ (Merleau-Ponty)
Anderhebben
te latenwe
zijn.
Dit wil
nietelkaar
als drager van iets wat

te eisen, ontneem
in feite
Ander
recht
een tekort
zitten ik
kijken,
opde
zoek
naarhet
grote
en op
kleine,
onooglijke
enaanbelangt
fundamentele
en zijn van
we daarmij
(hetverschillen,
banale exotisme
de ‘goede wilde’),
een
patstelling,
een wurggreep
Het
komt
er nu
op aan ons
die dodedat het zijnedoor
is enin
dat
hem
belet metin
zichzelf
samen te terecht
vallen. gekomen.
noch van
iets
wat mij
bedreigt
(hetuit
racisme
van de ‘slechte wil– de
onsterfelijkheid
lijke culturalistische
medusablik
losvan
te rukken
en in de’),
eenzelfde
maar van
richting
iets wat
te kijken
ik erken
omdat
ik het herken en het ook
De Ander is slechts
een andere ‘ware’
positie die
de mijne
wel steeds
met
eigen
ogen,van
en dus
tekort.
in eigen
mij erken.
Dit betekent niet dat ik en de ander gelijkwaarverschilt. Ik tegemoet,
sleur hemmaar
dus binnen
in die
grote
markt
de met
kleine verschillen die Baudrillard de differentie noemt en van

dig zijn en dat ik zonder een dergelijk relativisme ten aanzien

Badiou, Alain, De ethiek. Essay over het besef van het Kwaad, Uitgeverij IJzer, Utrecht, 2005.
van de ander zou tekortschieten. Het is pas door in te zien dat
de alteriteit sensu
stricto poogt te onderscheiden.
Visker, Rudi, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosoﬁe van de multiculturaliteit, Sun, Amsterdam, 2005.
Door van de
Ander slechts een voorlopige vreemde voor mij hetgeen de ander denkt of doet, voor mij absoluut geen moge-

te maken en hem te beletten ook een vreemde voor zichzelf te

lijkheid is en door dat inzicht te verbinden met hetgeen eerder

zijn, degradeer ik hem tot de zoveelste ‘chinoiserie’, tot wat

over het tekort gezegd werd, dat ik een houding van tolerantie

Segalen ‘le Divers à la portée de tous’32 heeft genoemd. Degra-

zal kunnen aannemen, d.w.z. van diegene die, ook al beschikt

seulgi
datie die iets te maken
heeftlee:
met Ombre
het onvermogen het verschil

hij over de middelen om hetgeen zijn goedkeuring niet weg-

als verschil te genieten, d.w.z. als iets ‘wat we ons nooit eigen

draagt te verhinderen, daar toch van afziet34 .

kunnen maken’. Het echte exotisme onderscheidt zich precies

Een dergelijke tolerantie, zegt Lévi-Strauss aan het einde

van het banale exotisme doordat het van dergelijke assimila-

van een essay dat men alleen met veel onwil als een pleidooi

tiepogingen afziet en de Ander zijn soevereine vreemdheid

voor het multiculturalisme kan lezen, is allesbehalve een con-

laat: ‘het is een scherp en onmiddellijk bewustzijn van een

templatieve houding: ‘Het gaat om een dynamische attitude

blijvende onverstaanbaarheid’. Het houdt de Ander op een

die hetgeen wil zijn voorziet, het begrijpt en bevordert. De

afstand, maar niet op de manier van het multiculturalisme.

diversiteit van de menselijke culturen ligt achter ons, rondom

Want het multiculturalisme is er niet in geslaagd de Ander

ons en voor ons. De enige eis die wij haar zouden kunnen stel-

op een afstand van zichzelf te laten, omdat het multicultura-

len – eis die voor elk van ons overeenkomstige verplichtingen

lisme zelf die afstand binnen zijn eigen zelf niet kon uithou-

schept – is dat zij gestalte moet krijgen in vormen die tot een

den – vandaar de poging om het eigene van iedere vreemde

wederzijdse grotere edelmoedigheid bijdragen’35. Wat wij no-

besmetting te zuiveren en het zich toe te eigenen volgens een

dig hebben, is dus een terugkeer naar de generositeit en niet

logica die iedere scheur binnen het eigene als het effect van

naar de Beach Boys. Want het laatste wat de weduwe, de wees

een vreemde indringer begreep. De dood, zou men Heideg-

of de verpauperde en bijna verdwenen andere cultuur36 van

geriaans kunnen formuleren, komt in het multiculturalisme

mij verwacht, is een reeks ‘goede vibraties’, zij het dan trans-

altijd van buiten, als iets wat in het eigen organisme binnen-

culturele. Zij appelleren aan mijn generositeit. Niet om hun

dringt en er het gapende gat van een afwezigheid in knaagt.

tekort te vullen en te lenigen maar om het te vergroten, of het

Maar ook het transculturalisme miskent, Heideggeriaans

te beletten te verdwijnen door hen eindelijk in een positie te

beschouwd, de dood die het altijd een pas vóór wil zijn door

brengen waar zij iets hebben wat ik ook heb en wat toch van

ergens anders te zijn en door vooral daar te zijn waar de dood

mij verschilt. De mensheid in de ander respecteren betekent

niet is, in een soort oneindig uitstellen van de entropie.

de ander afhelpen van zijn tekort aan tekort door hem in zijn

Vandaar ook dat transculturalisme, dat het multiculturalisme als een neo-racisme had voorgesteld, zelf weer aanleiding
zou kunnen vormen tot een ander racisme: een racisme dat
ontstaat wanneer de Ander weigert die plaats te zijn waar de
dood (nog) niet is en zich in een kwetsbaarheid toont die voorbij de sfeer van het zuiver interessante en alternatieve ligt.
De ander, die aan het sterven is, helpen om zijn eigen dood
te sterven, is dat niet het minimum aan ethiek dat Heidegger

‘sterven’ bij te staan en hem tenminste niet zijn ‘dood’ te ontnemen.
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lethe die nu eenmaal in iedere aletheia (‘waarheid’ in Heideg-

ologie op zoek te gaan naar de ‘Ware Inhoud’ omdat hij ervan

gers zin) aanwezig is en er nooit uit kan gebannen worden 25.

overtuigd lijkt dat die ware inhoud zich incarneert in onein-
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ontbreekt,
maarcultuur
hij legten
deidentiteit
dreiIn complexer.
die zin is hij,
multiculturalist,
voor
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Wat dat venster te zien geeft, kan men zoveel noemen als
‘de wereld’. Deze wereld is dan het ‘exterieur’ dat bekeken, dat onderzocht wordt. In die zin is een camera een
instrument tot verkenning van dat ‘exterieur’. Een voorBeelden zijn een ‘uitsnede’ en geven een zijnstoestand, un

wendsel tot kijken, tot reizen.

état des choses, weer. Niet de dingen zoals ze in hun tijdloze

Vooronderstelling, assumptie is dan het bestaan van de

essentie zouden zijn, maar hoe ze op een moment in de tijd

wereld als neutrale feitelijkheid, die subjectief kan bena-

verschijnen – bij wijze van pleonasme kan de verwevenheid

derd worden. Het is die benadering die affect draagt en

tussen fotograﬁe en fenomenologie aangehaald worden.

genereert. En slechts door dat affect kan iets over die we-

De camera registreert. Hij opereert als venster, vanuit een

reld gezegd worden. Die subjectieve benadering geeft dan

subjectief perspectief. (Het statuut van het beeld hangt

op haar beurt het fundamenteel problematische statuut

dan af van de omgang met het subjectief perspectief dat

van deze wereld weer, of althans van haar representatie.

de camera biedt.) Het lijkt me dat het, van bij het ontstaan

Wat het beeld vooraf gaat, is een onduidelijk verlangen naar

van de fotograﬁe, de intrinsieke methode is die de stijl

een ervaring ‘er te zijn’, een streven naar affect. Meer dan

bepaalt, veeleer dan de extrinsieke beeldkwaliteit. Het

eens valt de ervaring van plaats samen met de weg ernaartoe.

gebaar bij het maken van het beeld is op zijn minst even

Het ervaringsgerichte traject is fysisch en immersief. Het is

belangrijk/betekenend als het afgebeelde gebaar.

dit ganse proces dat zich kristalliseert in het beeld. In die zin
behoudt fotograﬁe (ongeacht de graad van interventie) haar
documentair karakter: ze draagt een spoor van die ervaring.
Concreet: ik heb zelden een reis als een speciﬁek fotograﬁsch project opgezet. De beelden zijn net objets trouvés, of
beter ‘lieux trouvés’.
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Locatieshots voor een nog te bepalen scenario.
Daaruit blijkt dat plaatsen niet geïnstrumentaliseerd
worden binnen een vooraf ontworpen kader, maar dat ze
De objectivering van het beeld genereert een onthechting,

gen. Ze komen vaak voort uit het ingaan op de vreemde

waardoor het een enigmatisch spoor nalaat, dat om ont-

intrige die uitgaat van waar niets te zien is. De verleiding

raadseling vraagt. Het is dit spoor dat aan de kijker wordt

van dat ‘niets’, als de plaats waar iets te verbergen is, en

gegeven. Het is dus de verbeelding van de kijker die de beel-

dus waar iets te ontdekken valt. L’envers du décor.

den poogt te stimuleren, als elementen ter reconstructie.

Meer dan plaatsen te representeren, is mijn aandacht ver-

Na de komst van digitale technieken in fotograﬁe, met

schoven naar de representatie van het temporele, van tijd.

name door programma’s als Photoshop, onderging het

Ik ben dan ook op zoek naar landschappen die een metafo-

beeld een nieuwe crisis. En hiermee gaat het niet over

rische geladenheid hebben, een mentale resonantie. Van-

het debat van digitaal versus analoog, maar veeleer om

daar dat de speciﬁciteit van de locatie weinig rol speelt.

het feit dat het matricieeel geconstrueerde aspect van
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aangetroffen worden als resultaat van zoveel blinde spron-

De beelden ontstaan vanuit een ervaring en die is subjec-

beeldvorming geëxpliciteerd werd. Het is een algemeen

tief. Maar de beelden nemen niet die subjectieve ervaring

aanvaard feit geworden dat een beeld het resultaat van

tot thema. Het is niet de weergave van die subjectieve

een manipulatie is, waar het voorheen eerder ging om een

ervaring die beoogd wordt.

particulier subjectief standpunt.

De selectie van beelden heeft als het ware een tijd van
rijping nodig, wat gelijk staat aan het proces om mezelf
weg te cijferen. Om de nodige afstand tot een speciﬁeke
ervaring – een herinnering – te creëren, en zo het beeld
als het ware een autonomie te kunnen verlenen. Tijd om
een afstand te creëren tussen de ervaring en een beeld dat
van daaruit werd geproduceerd.
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Wat daaruit volgt is een zoveelste hoofdstuk in de theorievorming omtrent fotograﬁe met betrekking tot de echtheid
van het beeld: het fundamentele probleem betreffende het
statuut van fotograﬁe als het meest adequate medium ter
representatie van werkelijkheid. Het a priori waarmee ze

Waar het voor mij veeleer om gaat is die ambiguïteit te bespe-

erkend was als meest getrouwe weergave van de werkelijk-

len, en alvast te pogen om van daaruit een veelheid aan

heid, waardoor het beeld een objectief statuut verkreeg,

betekenissen te genereren, en zo de problematiek van het rëele

steunt op het feit dat het fotograﬁsche proces volgens

niet tot een eenduidige, discursieve retoriek terug te voeren.

wetenschappelijke principes verloopt, binnen een wel-

Het gaat erom de beelden ongrijpbaar te maken voor de-

bepaald tijdssegment. Maar het is net deze a priori waar-

monstratief, illustratief gebruik. De vraag blijft wat het

heidsaanspraak die – nogmaals – teniet gedaan werd.

statuut van dat beeld is, ongeacht de speciﬁeke, technische

Postproductie is de realiteit van het beeld geworden,

achtergrond. Wat zegt een beeld? Wat laat een beeld lezen?

waardoor haar kwaliteit als momentopname (die ooit

Het hybride karakter van fotograﬁe heeft te maken met

garant stond voor de eigenheid van fotograﬁe) nog maar

het feit dat haar betekenis altijd in verhouding tot de

moeilijk te veriﬁëren valt. Het is echter net door de mo-

fundamentele onbepaaldheid van de wereld staat. Het

gelijkheden van postproductie, door het gebruik van die

probleem dat ze stelt, is dat ze als venster schatplichtig

manipulatieve technieken, dat fotograﬁe mij opnieuw

blijft aan die wereld, en dus aan de veelheid van discours

is gaan interesseren. Omdat de moeilijk te ontwaren

die deze bevatbaar maakt. Dat dus de validiteit van de fo-

scheidingslijn tussen feit en ﬁctie, tussen herinnering en

tograﬁe steeds afgewogen wordt tegenover een discours.

fantasme deﬁnitief lijkt te vervagen.

Maar in die noodzakelijke relatie tussen beeld en tekst, is
de verhouding asymmetrisch.
De vreemde eigenheid van fotograﬁe is dat ze zich steeds
verhoudt tot iets wat haar te buiten gaat. Van modernistische zelfreﬂectie heeft ze als artistieke discipline,
anders dan gemaniëreerde uitdrukkingen, weinig teweeg
gebracht. Maar ze heeft tegelijkertijd nooit haar legitimiteit moeten verantwoorden jegens de discours rond haar
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bestaan. Hoezeer haar ontologie aan veranderende ideeën
werd onderworpen, de beelden bleven (be)staan, doordrongen van een kameleontische immuniteit. Beelden
vinden dus niet hun grond in het discursieve, ze hebben
een bepaalde autonomie, een logische superioriteit ten
aanzien van die discursiviteit.
Het is hier dat een medium – dat zichzelf tot taak gaf
door momentane registraties de logische loop van de
geschiedenis te reveleren – zijn kader ongewild te buiten
ging. Hoezeer ze ook poogt een bevatbare vorm aan die
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geschiedenis te geven, een devoir de mémoire, het beeld problematiseert in essentie onze verhouding tot het verleden,

Naar de singulariteit van een beeld zoeken, betekent tege-

en bij extensie tot het begrip tijd.

lijk het beeld een universaliteit, een openheid te geven.

Semiologie heeft ons geleerd het proces van betekening,

Maar hoe dan met een technisch medium als fotograﬁe,

de historische context, de heersende ideologie, de doxa

los van een historicistische benadering, zo’n aanspraak

in rekenschap te brengen bij een lectuur van tekens.

maken? Zonder in veralgemening, typiﬁcatie en categori-

Het zet deze context in een actieve relatie tot het beeld.

sering te treden ?

In de eerste plaats omdat het schatplichtig is aan het

Is het openstellen van een beeld, zijn iconisering, dan niet

betekenend gebeuren van de wereld.

hetzelfde als dat beeld van een potentialiteit te voorzien,

Het is deze relatie van het beeld tot iets wat het te buiten gaat

een simultaneïteit aan verschillende discours te geven,

die de complexiteit van de fotograﬁe bepaalt, wat fotograﬁe

het verschillende perspectieven te verlenen? En dus om de

ook onherleidbaar tot een formalisme maakt.

veelheid aan discours te benutten, zonder bijvoorbeeld fo-

Het is net die potentiële maar noodzakelijke relatie, die mij

tograﬁe te reduceren tot schilderkunst, of deze te ontdoen

interesseert. In de mate dat er ambiguïteit is, wordt de lectuur

van een weifelende houding tussen feit en ﬁctie.

van het beeld een actief en meerzijdig gebeuren en niet ge-

Het zou dan de manier zijn waarop een beeld adaptief is

woon een analytisch ontrafelen van de gebruikte codes.

ten aanzien van een context die het iconische, singuliere

In de mate dat de intentie van het gebaar enigmatisch blijft,

karakter van een beeld zou bepalen.

behoudt het beeld zijn zeggingskracht, zijn validiteit.

Het gaat niet om een herroepen van het particuliere van

Om het gevaar voor relativisme en cynisme dat deze po-

die beelden. Wel om een poging een praktijk te constru-

tentiële betekenissen door vrije associaties in zich dragen,

eren die dat particuliere in al z’n complexiteit, als enige

tegen te gaan, poog ik het beeld van een intern conﬂict of

toegang tot het universele, aanreikt.

zelfs contradictie te voorzien. En dit conﬂict of deze contradictie als een mise-en-abîme te hanteren, om de actieve
lectuur van de kijker te stimuleren, en mogelijkerwijs het
proces van die lectuur te reveleren.
Het singuliere karakter van het beeld hangt af van zijn
intern weerstandsvermogen. De schatplichtigheid van het
beeld aan de wereld, het feit dat er een verankering van de
blik is op de wereld, geeft de vrijheid om het metaforische,
het ﬁctionele te hanteren, omdat die beelden in ultimo
enkel verantwoording moeten aﬂeggen aan het leven zelf.
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Veralgemeend heet de Arabische wereld een erg geïsoleerde cultuur, waar
hedendaagse kunstenaars moeilijk aan
de bak komen. Klopt dit wel? Young Arab
Theatre Fund (YATF), een vanuit Brussel
opererende organisatie die voornamelijk

Meeting
‘Heel Afrika danst zoals de Fransen’
(Frie Leysen)

Ive Stevenheydens

Ik heb het gevoel dat de kunstenwereld zich de laatste jaren sterk

Frie Leysen, de grande dame van de podiumkunsten,

richt op wat tot voor kort werd beschouwd als ‘onbelangrijke delen

die in 2006 KunstenfestivaldesArts vaarwel

van de wereld’. In de beeldende kunsten manifesteert zich dat

zwaaide, is sinds vorig jaar curator bij yatf.

misschien nog sterker dan in de podiumkunsten. Hoe voel je deze

In de schoot van de organisatie tekent ze met

verschuiving aan?

lokale krachten het programma uit van het

f.l.:Dit is inderdaad een fenomeen dat al een behoorlijke

multidisciplinaire festival Meeting Points 5. Dit

tijd aan de gang is. Ik kan het moeilijk verklaren. Mis-

ambitieuze festival vindt in november 2007 in

schien heeft het te maken met een fatigue in het Westen.

negen Arabische steden plaats, met echo’s in Brussel

Het is in elk geval iets dat we meer en meer in Europa voe-

en Berlijn.

len. Voor mij lijkt het alsof dit proces van het ontdekken

De directeur van yatf, Tarek Abou El Fetouh, reist

of het ontsluiten van de wereld begonnen is in de jaren

ontzettend vaak voor zijn job en vertoeft het grootste

tachtig. De laatste jaren kreeg dit proces een bepaalde

deel van de tijd in de Arabische wereld, waaronder

vorm. Er wordt bijvoorbeeld in Frankrijk vaak gewerkt

zijn geboorteland Egypte. We praatten met Frie

rond de formule ‘het jaar van… in…’. Zo hadden we recen-

Leysen en Tarek Abou El Fetouh over hun eigen

telijk L’année de la Chine en France (2003-2004) en staat in de

ervaringen met ‘kunst versus andere culturen’. Hoe

toekomst L’année de la France en Russie (2009) en L’année de

schatten zij de aandacht vanuit het Westen voor

Russie en France (2010) gepland.

niet-westerse culturen in? Wat zijn lokale noden

Wat mij verontrust, is de geograﬁsche benadering vanuit

in de Arabische wereld en hoe voelen zij die aan?

Europa. Het lijkt hier te gaan om ‘een ver gebied dat we niet

In welke mate wegen politiek en economie op hun

goed kennen’. Ik huiver ook van het tijdelijke, eenmalige

agenda’s door? Hoe programmeert een westerse

karakter van dit soort evenementen. Eens gepasseerd, lijkt

Leysen internationaal werk binnen het referentie-

het weer goed en genoeg geweest. Been there, done that. Ik

kader van niet-westerlingen? Of wat vindt Abou El

zie met andere woorden zelden een follow-up of een reële

Fetouh van organisaties die kunstenaars presente-

en continue belangstelling voor artiesten uit die regio. Na

ren in contexten die gerelateerd zijn aan regionale of

‘een jaar van… in…’ is het lang niet vanzelfsprekend dat de

etnische oorsprong? De aparte gesprekken die we met

artiesten worden opgenomen in de reguliere agenda.

hen hadden, bieden een eerste inkijk op de manieren

Ik kan een aantal redenen bedenken waarom het fout loopt.

waarop deze kwesties in de praktijk spelen. Leysen

In de eerste plaats is wat voor een land in de kijker zal staan

staat overigens nog vóór haar festival. Hoe dat zal

een ‘politiek idee’. Daarop slaan programmatoren aan het

uitdraaien, hoe publiek, kunstenaars, pers, politiek

bellen met elkaar, met als enige beweegreden ‘we moeten

en andere spelers zich effectief zullen manifesteren,

iets uit dat land hebben want daar is op dit moment geld

blijft dus nog open. Daarom praat Etcetera opnieuw

voor’. Het is dus geen aandachtspunt dat organisch groeit of

met Leysen na aﬂoop van Meeting Points 5.

vanuit een interesse uit het veld, maar een georganiseerde,

draait op westerse fondsen, is één van de
weinige instellingen die op de barricades
wil staan voor hedendaagse kunstenaars
uit die regio’s. Met een waaier aan activiteiten wil YATF de mobiliteit van hedendaagse kunsten en artiesten binnen de
Arabische wereld stimuleren.
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Points 5
eenmalige, oppervlakkige strategie die getuigt van een

Daarnaast situeert zich ook een probleem aan de kant van

gebrek aan respect voor de kunstenaars en dat een soort

westerse curatoren en programmatoren. Velen onder hen

van nieuw postmodern exotisme creëert. Het gaat dus om

gaan, kijkend door hun westerse bril, op zoek naar werk in

hapklare brokken: gecureerd vanuit het Westen, verteerbaar

andere culturen. Hun tocht is dus gericht op werk dat het

gemaakt voor het publiek, onvolledig, eenzijdig en extreem

westerse discours, de clichés incluis, bevestigt. Gezien de

gesimpliﬁceerd. Dat blijft het grootste gevaar: de wereld is

benepen economische situatie van de meeste hedendaagse

complex en valt niet te vereenvoudigen.

kunstenaars in niet-westerse culturen moeten we ook

etcetera 106

kunnen begrijpen dat sommigen onder hen meegaan in dit
Wat bedoel je met ‘een soort van nieuw postmodern exotisme’?

spel en dus werk produceren waarvan zij weten dat wij dit

f.l.:Vroeger werden vreemde culturen bijna steevast vanuit

in het Westen zullen lusten. Exportproductie.

een traditionele en/of exotische hoek voorgesteld die alle
clichés die we over die culturen hadden bevestigden. Op een

Hoe zou jij jouw rol bij YATF omschrijven?

gegeven moment kwam er belangstelling voor hedendaagse

f.l.:Ik concentreer me op Meeting Points, een pluridis-

kunst van andere culturen. Ook vandaag conﬁrmeert die

ciplinair festival voor hedendaagse kunsten. Dit festival

aandacht clichés, zij het nieuwe, die vooral de kloof tus-

vond in 2006 voor de eerste keer in zeven steden plaats.

sen ‘wij’ en ‘zij’ onderstrepen. In die zin blijven de anderen

In november 2007 komen er nog twee bij, met name Ra-

voor het Westen ofwel slachtoffers, ofwel terroristen, ofwel

mallah en waarschijnlijk Casablanca. Daarnaast blijven

onderdrukten. Een theaterproductie van bijvoorbeeld een

Amman, Damascus, Tunis, Cairo, Beiroet, Alexandrië

Chinese kunstenaar moet in het Westen voor iedereen (pu-

en Minya actief in het festivalnetwerk. De bedoeling van

bliek en pers) per se politiek van inslag zijn, ook al ontkent

yatf en van directeur Tarek Abou El Fetouh is het stimu-

de kunstenaar zelf die lading. Ergens is dit begrijpelijk.

leren van de creatie en de circulatie van artiesten binnen

Voor informatietoevoer worden we immers meer en meer

de Arabische wereld. We zien bijvoorbeeld kunstenaars

afhankelijk van media die clichébevestigende, gereduceerde

die in het Westen vaak actief zijn maar zeker niet in hun

en gesimpliﬁceerde beelden van andere landen, volkeren en

eigen regio. De laatste jaren is er veel aandacht voor de

culturen propageren. Ik ben er van overtuigd dat de kun-

Noord-Zuid relatie, maar wij maken een programma dat

sten een andere manier van communiceren binnen dit veld

in de eerste plaats een lokale dynamiek wil stimuleren.

bieden, een manier die corrigerend werkt. Kunsten kunnen

Het programma wordt samengesteld met plaatselijke

zelfs een compleet ander licht op een cultuur of op een volk

curatoren en instellingen in de Arabische steden. Daar-

werpen. Kort gezegd: kunst kan een alternatieve manier

naast zijn er echo’s – en ik wil dat woord benadrukken

van communicatie zijn die een veel genuanceerder beeld

– in Berlijn en Brussel. Het festival wordt dus gemaakt op

opwerpt. Een voorbeeld: twee jaar geleden presenteerden we

een lokale, regionale én internationale schaal.

op het KunstenfestivaldesArts Dances on Glasses van Amir
Reza Koohestani en Looking at Ta’ziyè van Abbas Kiarostami.

Waarom komen Arabische kunstenaars hier wel aan de bak maar

Op een moment dat CNN ons het beeld gaf van Iran als ter-

niet in hun eigen streek?

roristenland, vonden wij het belangrijk om in Brussel ﬁjn-

f.l.:Ik vind het gevaarlijk om hierop een eenduidig ant-

zinnig werk te presenteren dat mijlenver afstaat van clichés

woord te formuleren. Er zijn daarvoor immers ontzettend

uit die regio. Kunstenaars vertegenwoordigen immers nooit

veel redenen. Om te beginnen, kennen veel landen geen

een volk of een cultuur, ze representeren enkel zichzelf.

ministerie voor cultuur. Daarnaast ontbreken een fysieke
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infrastructuur en organisatorische structuren, tenminste

In hoeverre weegt de politiek door op jullie agenda?

wat betreft de presentatie van hedendaags werk. Er zijn

f.l.:De programmatie en de keuze van de partners ge-

geen middelen, geen curatoren, geen plekken. Vergeleken

beurt in alle onafhankelijkheid. We benaderen geen

met het Westen is er ginds ‘niks’ voor hedendaagse kunste-

lokale ministeries. De erg kleine fondsen zijn een samen-

naars. In het Westen hebben we de middelen, de mensen,

raapsel van Europees geld, Ford Foundation en andere

de structuren en het publiek, in de Arabische wereld be-

stichtingen zonder artistieke inmenging.

hoort dit niet tot de gangbare cultuur. Bijvoorbeeld, Walid
Ra’ad en The Atlas Group: binnen de Arabische wereld is

Ford Foundation is een Amerikaans fonds waarvan de doelstel-

dat werk nergens te zien. Terwijl het vervlochten is met

lingen zijn omschreven als ‘het versterken van democratische

en geënt op Libanon en de regio. Ik vind het essentieel dat

waarden, het herleiden van armoede en onrechtvaardigheid, het

kunstenaars in eerste instantie lokaal een publiek vinden.

promoten van internationale samenwerking en het voorstuwen

Precies dat proberen we met Meeting Points te stimuleren.

van menselijke verwezenlijkingen’. Hoe dan ook is het geld afkom-

Hoe kijkt een publiek in pakweg Cairo naar bijvoorbeeld het werk

f.l.:Tijdens het erg intense reizen in de regio is me opge-

van Ra’ad?

vallen dat er vanuit ofﬁciële, regionale kant weinig voor

f.l.:Eerst en vooral is het belangrijk vast te stellen dat de

hedendaagse kunst gebeurt. Dat betekent dat kunst bijna

Arabische wereld enorm geïsoleerd is. Niet alleen wat hun

volledig moet steunen op buitenlandse instellingen zoals

stig uit de auto- en olie-industrie. Hoe sta je daar tegenover?

eigen kunstenaars betreft – in het Westen verschijnen

Goethe Institut, British Council, Centre Culturel Français

publicaties over artiesten die in eigen land niemand kent

en fondsen als Heinrich-Böll-Stiftung, enzovoort. Mijn

– maar ook wat de buitenwereld betreft. Er zijn twee grote

eerste reactie op het feit dat het lokale kunstenlandschap

festivals voor podiumkunsten: The Cairo International

louter afhankelijk is van buitenlandse instellingen was er

Festival for Experimental Theatre en het Damascus The-

één van ergernis. Dit komt in de praktijk neer op een neo-

ater Festival. Deze zijn echter kwalitatief enorm onder-

koloniale houding, een aanwezigheidspolitiek via cultuur.

maats. Ze zijn ook niet opgezet vanuit een artistieke visie,

Aan de ene kant blijft deze situatie voor mij – en ik heb het

maar als een politiek en diplomatiek evenement, en dat

dus niet enkel over Ford Foundation – enorm wringen. Aan

terwijl er een grote honger, een nieuwsgierigheid en een

de andere kant moet ik tot mijn eigen grote verbazing toe-

frustratie bij het publiek leeft.

geven dat het eigenlijk maar goed is dat zij hier middelen

Wat Wallid Ra’ad dus betreft, kan je stellen dat er een

in stoppen. Anders zou hedendaagse kunst in deze regio’s

enorme betrokkenheid en een sterk engagement voor

misschien helemaal geen voet aan de grond krijgen. Wél

dit soort werk leeft. Politieke spanningen zijn immers

moeten we ons afvragen of dit op termijn niet zal leiden tot

doorheen de hele regio voelbaar. Als er bij wijze van

een nog grotere apathie bij lokale overheden. Het feit dat

spreken iemand in Beiroet vermoord wordt, voel je dat in

buitenlandse instellingen investeren, neemt immers de

Cairo. Tegelijk zijn deze landen en steden enorm divers.

noodzaak weg bij lokale besturen om dit ook te doen.

Verschillende culturen, politieke, religieuze en economi-

De huidige situatie heeft uiteraard ook gevolgen voor

sche achtergronden maken het vreselijk moeilijk om de

het lokale kunstenlandschap dat uit de hand van die

regio te begrijpen. Dit in kaart proberen te brengen en te

buitenlandse instellingen eet. Bijgevolg hangt de vrij-

respecteren is ook de bedoeling van Meeting Points. Dit

heid van plaatselijke kunstenaars enorm af van de visie

festival kan dan ook niet pretenderen meer te zijn dan een

van de lokale individuen die de buitenlandse instellingen

momentopname, gezien door de ogen van één persoon,

bemannen. Er zijn instellingen die ter plekke vooral een

mezelf. Daarnaast is yatf in de Arabische wereld al jaren

beleid voeren dat buitenlandse kunstenaars, dus mensen

bezig met het creëren van onafhankelijke presentatie-

uit het thuisland, aan de bak laat komen. Daarnaast blijft

plekken. Er zijn er op dit moment een zevental en soms

het er op neer komen dat de Fransen graag hebben dat er

zijn dat kleine plaatsen, zoals een in 2000 tot theater om-

in Afrika Molière gespeeld wordt terwijl de Engelsen voor

geturnde garage in Alexandrië, The Garage Theatre. yatf

Shakespeare gaan. Een geliefde werkwijze van buiten-

laat deze plaatsen over aan de lokale directeurs. Samen

landse instellingen is om in niet-westerse culturen aan

met het festival hopen we dat dit netwerk op termijn tot

de slag te gaan met lokale kunstenaars. In dat stramien

een dynamiek voor hedendaagse kunsten leidt.

levert het Westen de brains en het lokale landschap de
muscles. Om die reden danst heel Afrika zoals de Fransen.
Daarenboven zijn die brains niet altijd het neusje van de
zalm. Het gaat hier vaak om kunstenaars die in het thuisland als derderangsﬁguren beschouwd worden. Bovendien voelen deze kunstenaars geen noodzaak om in dit
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soort projecten te stappen, ze zijn eerder geïnteresseerd

'De context is bij de presentatie

in het exotische uitstapje. Tot slot gaat het ook meestal

van extreem belang' (Tarek Abou El Fetouh)

om eenmalige of korte projecten, die zelden in een langetermijnplan kaderen en bijgevolg geen impact kunnen
uitoefenen, terwijl net dat interessant zou zijn.

Hoe beschouw jij op dit moment de interesse van Europese organisaties voor niet-Europese culturen?

Zijn er dan geen uitzonderingen?

t.a.e.f.: De Europese culturele wereld volgt sterk de po-

f.l.:Die zijn helaas schaars. Iemand als Alain Platel werkt in

litieke en de economische agenda’s. Die bepalen welke

Palestijnse gebieden omwille van een meervoudige

regio’s of landen in de focus komen te staan. Je hoeft niet

overtuiging: in de eerste plaats vanuit een generositeit. Hij

lang na te denken om in te zien dat een fenomeen als

wil zijn knowhow delen. Bovendien trekt hij naar die gebie-

‘het jaar van… in…’ een kwestie is van het inzetten van

den vanuit een gezonde egoïstische nieuwsgierigheid: het

cultuur om de economische en politieke relaties te sti-

uitgangspunt dat artiesten van ginder hem kunnen inspi-

muleren. Veel kunstenorganisaties zijn afhankelijk van

reren. Op deze manier werk je in een relatie van wederzijds

subsidies en kunnen niet anders dan hier in meegaan. Of

respect tussen gelijken. Naast Platel en consorten zijn er

dit goed of gevaarlijk is, vind ik een moeilijk vraagstuk.

ook in de buitenlandse instellingen personen die erg veel

Het hangt af van de manifestatie op zich. Het grootste

energie en middelen besteden aan het ondersteunen van

probleem is dat dit soort projecten vaak een langetermijn-

creaties van waardevolle, jonge, lokale kunstenaars.

visie ontbeert, tenzij dan wanneer landen of gebieden
historische relaties hebben. Neem bijvoorbeeld Frankrijk

Hoe ga je in je eigen programmering om met het referentiekader

met haar oude Afrikaanse kolonies of België met Kongo.

van het lokale publiek?

Het postkolonialisme weegt zwaar door op deze materie.
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f.l.:In eerste instantie probeer je het referentiekader van
het lokale publiek te kennen en te begrijpen. Daarbij kan

Welke risico’s houdt deze nauwe vervlechting van cultuur met

en wil ik niet om mijn eigen referentiekader heen. Allicht

politiek en economie in?

zal ik ginds nieuwe dingen presenteren die verrassend en

t.a.e.f.: Het is een enorm gevaarlijke situatie. Een toe-

misschien zelfs schokkend zijn, want ik wil alternatieven

stand waarin kunst ten dienste staat van de industrie en

tonen voor het behoorlijk vastgeroeste en oubollige theater

de politiek – als voorbeeld een tentoonstelling die louter

in die regio’s. Dus het is erg dubbel. Maar mijn streven als

dient als extraatje bij een meeting van zakenmannen – lijkt

programmator is om, zowel ginder als in Brussel, het refe-

onvoorstelbaar. Sommige artiesten voelen deze situatie

rentiekader van mijn publiek te vergroten.

aankomen en beginnen zich te manifesteren. Zo ken

Of ik op die manier transcultureel bezig ben? Dat weet ik

ik kunstenaars die weigeren nog in een geograﬁsche of

niet. Ik werk niet met dit soort begrippen. Ik program-

nationale context gepresenteerd te worden, maar enkel

meer alleszins niet datgene wat ze ginds verwachten. Zoals

voor een internationaal en/of artistiek kader opteren. Een

gezegd, proberen we met Meeting Points op drie niveaus te

evenement zoals de tentoonstelling Word into Art: Artists of

werken: lokaal, regionaal en internationaal. Wat het lokale

the Modern Middle East in het British Museum in 2006 doet

niveau betreft, werk ik met lokale curatoren samen. Projec-

me walgen en balanceert op het randje van racisme. Er is

ten kunnen immers in een bepaalde stad pertinent en nood-

een enorm verschil tussen de geograﬁsche locatie of de

zakelijk zijn, terwijl ze op een andere plek niet functioneren

etnische regio en de culturele issues die er spelen. Helaas

– net omdat ze ontstaan vanuit de noden van en de reﬂectie

doorlopen programmatoren echter vaak het gemakkelijk-

over een speciﬁeke plek. Lokale curatoren kunnen artiesten

ste parcours, een shortcut, om hun selectie te verkopen. Op

en gemeenschappen mobiliseren. Ook zij kunnen enkel de

die manier ontduiken ze ook hun verplichte researchwerk.

noodzakelijke reﬂectieoefening maken over de speciﬁeke

Wie bijvoorbeeld een tentoonstelling maakt zoals die in

artistieke situatie in hun stad, in relatie met het lokale ar-

het British Museum, hoeft zich niet meer te bekommeren

tistieke veld. Zoiets zal ik als westerse nooit tegelijkertijd in

over het soort werk, laat staan over de kwaliteiten ervan.

negen Arabische steden kunnen verwezenlijken.
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Waar plaatsen jullie Young Arab Theatre Fund?

ring nodig. Het blijft dus van extreem belang in welke

t.a.e.f.: Het woord ‘Arab’ dekt twee grote ladingen. Je

context een werk gepresenteerd wordt.

kan het gebruiken voor een ras – dat in feite geen ras is

Ik zag recent bijvoorbeeld een fantastische video van een

– of voor een geograﬁsche regio. yatf is niet gebonden

kunstenares uit Ivoorkust – ik wil haar naam liever niet

aan een etnische groep, maar aan een regio. Als bijvoor-

vermelden. In een discussie met een programmator van

beeld een Belg in Cairo werk wil tonen, kunnen wij hem

een gay en lesbian ﬁlmfestival maakte ik me behoorlijk

in principe ondersteunen. Als een Jordaniër in Berlijn

druk. Zij las het werk waarin sterke vrouwen fysiek met

wat wil doen, moet hij daarvoor niet bij yatf zijn. We

elkaar omgaan op slechts één niveau. In mijn ogen ging

kunnen overigens niet praten over de Arabische wereld

de video onder meer over armoede, onderdrukking en zo

als een homogene entiteit. Er zijn veel overeenkomsten,

veel meer – in mijn wildste dromen dacht ik niet aan les-

maar vooral erg veel verschillen en diverse dynamieken.

bische erotiek. Het staat natuurlijk iedereen vrij een werk

De naam van onze organisatie is ondertussen trouwens

te lezen op zijn of haar eigen manier maar ik ga niet ak-

een beetje achterhaalt. We zijn niet uitsluitend met jonge

koord als kunst herleid wordt tot één dimensie, zoals een

mensen bezig, noch louter met theater.

gay en lesbian ﬁlmfestival. Zo’n festival biedt dezelfde lege
inhoud als bijvoorbeeld een tentoonstelling van heden-

Ik huiver soms van het feit dat startende artiesten in Europa erg

daagse Arabische kunstenaars of Duitse schilders.

gehyped worden, zelfs bij de ‘grote’ instituten, om vervolgens weer
uitgespuwd te worden. Dit terwijl sommige anciens niet meer aan

Je sprak net over kunstenaars die niet meer willen opdraven in

de bak komen. Hoe is de situatie in de Arabische wereld?

een context die hen associeert met hun geograﬁsche en/of etnische

t.a.e.f.: Eerder omgekeerd. Er zijn weinig middelen of

afkomst. Betekent dit dat we naar een post-transculturele

structuren die jonge artiesten willen of kunnen onder-

situatie gaan?

steunen. Cultuur loopt via de overheden. Die sluiten een

t.a.e.f.: Die zaken zou ik niet met elkaar willen associ-

dynamiek voor de jongere generaties af. Als kunstenaar

eren. Mensen kunnen dezer dagen relatief makkelijk

moet je vaak wachten tot een regisseur of directeur sterft

reizen en, onder meer dankzij het internet, circuleert er

en er bijgevolg een plaats in het theater of het museum vrij

erg veel informatie over cultuur en kunst wereldwijd. Ik

komt. In zo een geval staan er meestal nog drie generaties

wil hier geen pleidooi houden tégen alle evenementen

voor je in de wachtrij. Voor yatf is het daarom van essenti-

die gegroepeerd zijn rond een nationaliteit. Geniet van

eel belang om net die jonge generatie te ondersteunen.’

de tentoonstelling met Marokkaanse kunstenaars of van
het Indische ﬁlmfestival, maar wees je bewust van de

Frie Leysen gaf aan dat veel Arabische kunstenaars hun werk in

verschillende inhouden die ‘bloed en bodem’ overstijgen.

welke vorm dan ook tonen in Europa, terwijl ze in hun eigen streek

We moeten oppassen voor het exotisch denken en han-

niet aan bod komen.

delen op een hedendaagse manier. Neem de clichématige

t.a.e.f.: Dat maakt ook dat het werk muteert, zowel wat de

benadering van China. Vroeger kenden we in het Westen

inhoud als wat de kwaliteit betreft. De kunstenaars maken

de ‘klassieke’ kitscherige restaurants, de acrobaten,

immers, bewust of onbewust, werk op maat van de klant.

enzovoort. Tegenwoordig associëren we de Chinese cul-

Zo krijgen we in het Westen opnieuw oriëntaalse schilde-

tuur al te makkelijk met vooruitgang, een oprukkende

rijen te zien. Dat soort werk spreekt op geen enkele manier

economie, met miljoenensteden... Het oude exotische

over de problemen die in het thuisland gelden. Je kan het

stereotype werd vervangen door een ander. Uiteraard is er

ook omdraaien. Sommige werken uit bijvoorbeeld de Ara-

veel meer aan de hand.

bische wereld kunnen in het Westen niet getoond worden
omdat ze over problemen handelen die enkel in de eigen

Waarom is YATF gevestigd in Brussel?

streek relevant zijn en/of omdat enkel een lokaal publiek

t.a.e.f.: We werken vanuit Brussel, een internationale

ze kan lezen. Wie de context niet kent, kan dit werk enkel

stad met een eigen culturele dynamiek en met een sterke

‘consumeren’ als een exotisch snoepje. Op zich hoeft dat

verankering in Europa. We zochten naar een eerder neu-

ook niet meteen als problematisch beschouwd te worden.

trale plek buiten de Arabische wereld, met een uitgebreid
artistiek netwerk. De meeste Arabische artiesten tonen

Wordt werk niet sterker omdat het op verschillende manieren, in

hun werk nog steeds vaker in Europa – de grootste afzet-

verschillende contexten en door verschillende doelgroepen kan

plek – dan in eigen land. Nochtans ontstonden op behoor-

gelezen worden?

lijk korte termijn 31 plekken in de Arabische wereld voor

t.a.e.f.: Absoluut. Sterk werk kent immers verschillende

hedendaagse kunsten, ingebed in het lokale beleid. Daar-

ladingen en lagen. Daarom kan het in verschillende

van zette yatf er een aantal op en we ondersteunen ze.

contexten overleven. Natuurlijk is de manier waarop

Het lijkt misschien veel, 31 plekken, maar op een schaal

dit kader geconcipieerd is van primordiaal belang. De

van ongeveer 300 miljoen inwoners is dit ridicuul. In een

organisator kan bijvoorbeeld het werk tot in de details

metropool als Cairo zijn er twee plekken waar hedendaag-

gaan uitleggen, bijvoorbeeld met teksten die duiden wat

se kunstenaars terecht kunnen. We kijken lang niet tegen

je moet zien of hoe je het werk moet lezen. Daardoor gaat

een overproductie aan zoals dat in sommige plekken van

echter de frisheid verloren. Het publiek heeft verwonde-

Europa wel het geval is.

T/raum(a)*68

TENTOONSTELLINGSPROJECT
HALLEN - BELFORT (BRUGGE), 1/09/2007 - 7/10/2007
ORGANISATIE: CULTUURCENTRUM BRUGGE
www.traum68.be (under construction)
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vrij naar coverfoto van ‘65th Art Directors Annual’, ontworpen door Bob Gill en gefotografeerd door Marty Jacobs
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TASTE-festival |

MA 16 TEM DO 19 APRIL 07 STUK LEUVEN

PR OE F HET W ER K VAN JO N GE T HEAT ER MAK ER S , PER FO RM ER S EN CHOR E OG R AFEN
INFO & TICKETS : 016 320 320 | WWW.STUK.BE
TAZ wordt TASTE. Het festival voor jonge makers krijgt een nieuwe naam en breidt zich uit naar
theater, dans en performance. Een hele week lang kan u smullen van al het lekkers dat dit jong talent
voor u in petto heeft.
Zet uw tanden in de nieuwe dansproducties van Koen De Preter en Carlos Pez. Ga aan tafel met
Gosie Vervloesem, benieuwd of u haar wetenschappelijk proef-je met water, vuur, zout, film en video
kan smaken. Misschien zijn Simon Allemeersch’ Marre de Boire en de reality-games van Sandy
Williams wel spek voor uw bek. Of stil uw honger in Théâtre de la Guillotine, het kleinste theatertje
van Vlaanderen. Kom en tast(e) toe!

unm | Bye Bye Buchenwald (een nieuw begin)
Carlos Pez | W(arning)
Sandy Williams | The Kansas City Shuffle
Simon Allemeeersch & Jean Pierre Hallet | Marre de Boire
Gosie Vervloessem | The Volcano Project
Benjamin Vandewalle | Théâtre de la Guillotine
...
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Sommige
plekken waren
zo stil dat ik er
het bloed
door mijn aders
hoorde kloppen

Een foto-essay van Geert Goiris
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Geert Goiris

Fotograaf Geert Goiris gaat geregeld op zoek naar blinde

foto’s ontmoetingen met mensen die hem dan weer naar

vlekken op de wereldkaart: gebieden die hij niet kent, of

andere plekken leiden, centraal staat, publiceert Etcetera in

waar hij weinig of niets van afweet. Gedreven door nieuws-

samenspraak met Goiris rond deze foto een aantal andere

gierigheid, reisgidsen en vaak ook contactpersonen ter

portretten van mensen in het dorp waarmee hij contact

plaatse probeert hij zich in de ritmiek van zijn omgeving in

had: de broer van zijn gids en twee mannen die hen een lift

te passen. Vaak verandert hierdoor onderweg zijn reisplan,

gaven tot boven in de bergen (nabij de grens met Iran).

en krijgt hij niet te zien wat hij aanvankelijk voor ogen had.
Tijdens zijn verblijf is hij attent voor wat zich aandient en
speelt hij in op de ‘serendipiteit’ van wat hem overkomt:

Geert Goiris: Ik kijk vanuit het gast-zijn en tracht

hij laat het toeval meespelen om te ontdekken waar hij niet

me zo eerlijk mogelijk op te stellen ten aanzien van

noodzakelijk naar op zoek is.

de lokale bevolking. Maar als blanke toerist zit je

In zijn fotograﬁe gaat hij een verhouding aan met die

nu eenmaal in een superieure positie en kan er bij-

plaats en de geportretteerden en wordt het beeld – hoewel

gevolg nooit sprake zijn van een volledig gedeelde

geabstraheerd en fotograﬁsch object/artefact– deel van een

communicatie. Het ergste wat je dan kan doen is je

subjectieve kroniek. Geen Becher-verzameling maar eerder

excuseren voor je aanwezigheid of herkomst. Het is

een Jules Verne project.

bijvoorbeeld als Amerikaan net iets makkelijker nu

Op de plek waar het beeld gemaakt is, is het voor Goiris

te beweren niet voor Bush gestemd te hebben. Ik ben

vaak moeilijk om de juiste context te vinden om over zijn

niet volledig verantwoordelijk voor het politieke be-

werk te praten of het te presenteren. Wat hij doet wordt

stuur van het land waar ik vandaan kom, maar maak

er soms als banaal of al te alledaags ervaren, terwijl in

er wel deel vanuit, draag die codes in mij(n kijken)

Europa sommige beelden dan weer als net te exotisch of

mee, en probeer die te nuanceren.

spectaculair (of gewoon ook te particulier, te bepaald)

Ik moet niet pretenderen dat ik met die Kung fu

worden ervaren. Laatst maakte hij in een afgelegen dorpje

leraar en zijn leerling in Kaifeng, China, gecommu-

in Azerbeidjaan een portret van een albino man (Music

niceerd zou hebben. Maar ik keek vol verwondering

Teacher). Een foto die, alleen al door de keuze van het object

toe naar hun training in een park.

balanceert op de grens tussen de fotograﬁsche en de etno-

Soms laat de context het toe om zonder de taal te be-

graﬁsche blik, en dus op de rand van het exotische cliché.

heersen, gewoon lange tijd onbevangen toe te kijken,

Door wederzijds respect liet de situatie het toe, maar het

wat in het westen dan weer moeilijk te verantwoor-

blijft een randbeeld, een foto die bij thuiskomst in Europa

den zou zijn. Nieuwsgierige nederheid is eenvoudig

minder evident lijkt. Omdat bij het maken van dergelijke

uit te drukken in lichaamstaal.

Music teacher, 2004
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Atacama, 2005
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Een interview met de ﬁctieve Poolse choreografe Veronika Blumstein

© Veronika Blumstein

Over verwantschappen &
huiskamers
Gniewko Pankowicz

De Veronika Blumstein Group is een internationaal col-

vertaald door Daniëlle de Regt

lectief, dat in 2005 ontstaan is uit Move the Mount, een
interdisciplinair laboratorium voor Duitse en Poolse
kunstenaars en theoretici. Na hun aanvankelijk vruchteloze poging om een gemeenschappelijk kader te vinden
voor een interdisciplinaire samenwerking en discussie,
die voorbij de clichés van nationale, culturele en sociale
identiteit zou gaan, kwamen de deelnemers op het idee
om de ﬁctieve Poolse choreografe Veronika Blumstein te
creëren. Sindsdien is de constructie van Blumsteins identiteit voor het collectief een common ground voor kritisch
onderzoek en publicaties, die hen de mogelijkheid biedt
om concepten van transculturaliteit en transtemporaliteit te bediscussiëren, een politieke dialoog te voeren over
geschiedenis en kennis over de grenzen heen, en om te
reﬂecteren over kunst.
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Veronika Blumstein is een ﬁctieve choreografe. Naast haar

vloeien uit ruimtebepaling. Het atelier is voor mij een

choreograﬁeën en performances is ze sinds de jaren 1960 in

steriele en a-historische plaats. Naar mijn idee zou kunst

Amerika werkzaam als mentor en curator. In 2005 keerde

altijd door de politieke, culturele en sociale ruimte die

ze terug naar haar geboorteland Polen. In haar grotendeels

ons dagelijks omgeeft, beïnvloed moeten worden, of er

ongepubliceerde geschriften bevraagt ze constant het

zelfs door achtervolgd worden, ermee verbonden zijn.

thema van de politieke en artistieke ballingschap, en de

Adorno had groot gelijk toen hij schreef dat ‘het een

representaties van culturele en trans-culturele identiteit.

gruwel is, dat de burger geen opvolgers heeft.’ De burger

Voor Etcetera ontmoette de Poolse journalist en theaterwe-

werd door niets afgelost, waardoor hij nog altijd half

tenschapper, Gniewko Pankowicz, de kunstenares voor

gemummiﬁceerd in onze maatschappij rondspookt, en

een exclusief gesprek. Het interview werd afgenomen op

beslist over vele kwesties die achterhaald en afgelopen

27 februari 2007 in café Antrakt, in het gebouw van het

zijn. En ik bedoel dat in de zin van een soort sociaal ge-

Nationale Theater van Warschau, aan Zwyciesta Square.

initieerde aﬂossingsbeweging, die nooit op deze manier
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heeft plaatsgevonden.
Mevrouw Blumstein, u bent een ﬁctieve kunstenares. Sinds het

Maar eigenlijk vroeg u me hoe ik al die ideeën en projec-

einde van de jaren 1960 heeft u in Amerika werken van bevriende

ten uit de periode van mijn ballingschap gedocumenteerd

kunstenaars gereconstrueerd, beïnvloed en begeleid. Wat heeft u

heb: in een oude schoenendoos heb ik notities en docu-

van dit meer dan veertig jaar durende proces gedocumenteerd?

menten verzameld, en een aantal daarvan heb ik ook mee

Mijn leven in ballingschap bestaat uit een reeks van toe-

teruggenomen naar Polen.

valligheden, goede en slechte. Ik kwam aan in New York
en sprak geen woord Engels. Ik had alleen maar een paar

Waar werkt u op dit moment aan?

kledingstukken bij, en boeken waarmee ik me bezig hield

Ik ben juist mijn notities aan het doorzoeken naar pro-

in mijn onderzoek naar de Russische icoonschriftuur.

jecten uit de jaren zeventig die ik nooit heb gerealiseerd.

Familie en mijn ouders, waren en zijn een onhoudbaar

Daaruit zal ik tien projecten selecteren die ik dan aan

levend archief, dat voor mij een gedeelde ervaringsruimte

jonge kunstenaars geef, met de vraag ze in mijn naam te

van een gemeenschappelijk beleefde tijd vormt. Ik mag

realiseren. Ik vind het spannend om samen te werken met

dan wel een ﬁctief persoon zijn, maar ik ben niet zonder

een generatie van kunstenaars die een grote belangstel-

geschiedenis. Vermoedelijk vormen uitvinding en ge-

ling heeft voor de periode tussen 1950 en 1970, voor de

schiedenis één van deze oude echtparen die zich overal in

zichtbare en onzichtbare kenteringen en subversies van

onze constructies bevinden. Mijn moeder pleegde, een

de hele wereld. Projecten die uit die tijd stammen maar

jaar nadat we in New York aankwamen, zelfmoord, en

nooit verwezenlijkt zijn, vormen zeker een kritische in-

mijn vader overleed een paar jaar later aan de gevolgen

put, want de huidige omgang met de periode tussen 1950

van alcoholisme. Nadat ik me daarmee min of meer had

en 1970 is toch die van de ‘quasi-authentieke reconstruc-

kunnen verzoenen, was ik constant op zoek naar een sur-

tie’, dus het domein van de kunsthistorische connaisseurs,

rogaatfamilie, en ik denk nu dat ik iets familiairs gevon-

waartegen de kunst van toen zich eigenlijk juist afzette.

den heb in een bepaald kunstcircuit. Velen die zichzelf
toen in New York als kunstenaar beschouwden, waren

Toen u in 1968 uitweek naar New York kwam u terecht in de kring

bezig om kunst, of een romantisch kunstbegrip dat na de

van de Fluxus- en happeningbeweging. John Cage introduceerde

Holocaust niet meer mogelijk was, te ontbinden in sociale

met zijn esthetiek een – zoals hij het zelf noemde – ‘determined

processen. We ontmoetten elkaar in huiskamers, en één

indeterminacy’. Is dit begrip, in zijn bewuste paradoxie, in deze

van mijn lievelingsstukken was vroeger bijvoorbeeld John

zogenaamde postmoderne tijden nog houdbaar?

Cages Living Room Music, dat uit mijn geboortejaar stamt,

John Cage heeft met zijn denken over kunst en maat-

met teksten van Gertrude Stein. De Amerikaanse naoor-

schappij iets losgemaakt dat zijn tijd vooruit was. Hij

logse huiskamer was de ideale plaats om over burgerschap

was een avant-gardist en heeft zo veel van zijn collega’s

en ideologie na te denken.

en vrienden aangestoken. Gesproken vanuit mijn uitge-

Dat is iets wat ik tegenwoordig ook mis, jonge kunste-

vonden positie als Poolse balling zou ik het begrip ‘deter-

naars hebben geen huiskamers meer die ze met vrienden

mined indeterminacy’ graag vervangen door ‘verwant-

kunnen delen. In plaats daarvan zijn er de clichés van

schap’, om het minder structuralistisch, of beter gezegd,

ateliers en studio’s, waar artistieke ideeën moeten voort-

constructivistisch te laten lijken. Verwantschap is in onze
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Veronika Blumstein

nog altijd patriarchaal georganiseerde en gedachte maat-

sen zijn onderstuttende constructies van autoriteit, die

schappij contingent geworden door maatschappelijke

haar dragen of installeren: een tautologisch resonantieap-

processen, juist omdat ‘natuurlijke’ verwantschapsmo-

paraat dat waakt over zijn altijd zelfbevestigende norm.

dellen onderbroken, doorkruist en vertaald zijn geworden

Daarnaast weten we toch ook dat, wanneer je een micro-

in vele andere. Theater, en vooral performancekunst,

foon voor een luidspreker houdt, het een paniek tot gevolg

drijft veel meer op de contingente verwantschap van in-

heeft die ons van ons verstand berooft (lacht).

dividuele kunstenaars of artistieke ideeën dan het louter

De icoon is het embleem van gepleegd geweld en sociale

toevalligerwijs naast elkaar bestaan van artistieke ‘gras-

discriminatie. In tegenstelling tot het portret, dat ie-

soorten’ die vaak alleen maar door instituties als verschil-

mand juist laat spreken omdat zijn stem ontbreekt, is de

lend van elkaar worden beschouwd. Het echt politieke

icoon een instrument dat de toeschouwer aanmaant zijn

aan Cages werk was het altijd haast manische nadenken

stilzwijgen te bewaren.

over toeval, en de manieren waarop dat werkt. Helaas

Nog maar pas in Amerika was ik aanvankelijk natuurlijk

groeide Cage uit tot een mythe, en daarmee ook weer tot

erg overdonderd. Kunst en maatschappij waren in oproer,

een vaderﬁguur in archaïsche zin, die veel te veel nako-

verwikkeld in een strijd om de rechten en zichtbaarheid

melingen produceerde. Uit zijn conceptie van de bepaalde

van minderheden, wat zich dan ook in volledig nieuwe,

onbepaaldheid, die berustte op een vermenging van

niet-hiërarchische werkprocessen manifesteerde. De

vooropgesteld vertrouwen in samenwerking en haar im-

burgerrechtenbeweging en de toentertijd nieuwe, post-

manente onvoorspelbaarheid, en van een gedisciplineerde

moderne kunst verweefden zich met elkaar en ageerden

grondigheid in autonome werkprocessen, ontstond er

tezamen. Er bestond tussen hen geen waarneembare

het machtsprincipe van anything goes, waardoor het ‘naast

grens. Alles was in een stroomversnelling geraakt, het

elkaar’ voorrang krijgt op het ‘na elkaar’, omdat dat werk-

was het uur van de Fluxusbeweging.

baar is zonder er al te veel moeite in te steken.

Toch kon ik mijn belangstelling niet uitschakelen voor de

Maar binnen een postindustrieel tijdperk ontstaan ver-

discriminerende mechanismen die geen beelden, maar

wantschapsmodellen juist eerder door een economische

iconen creëerden. Ik zag me daarin minstens bevestigd

samenhang, die een liefdes- en/of -werkrelatie automa-

doordat in de opkomende pop-art Marilyn Monroe en

tisch hiërarchisch organiseert. Waarschijnlijk klink ik nu

Mao Zedong naast elkaar stonden als schelle, bonte – of

een beetje ouderwets, maar de televisie heeft de huiska-

zoals u ze in uw vraag noemde, ‘glowing icons’ – en dat

mer overbodig gemaakt. Eigenlijk zouden we daardoor

juist Disney als de agent functioneerde die een bestaand

veel woonruimte kunnen uitsparen, die we dan weer voor

maatschappijmodel keer op keer bevestigde, tot de zelf-

andere dingen kunnen gebruiken.

perceptie van die maatschappij dreigde te verstikken in
een overdaad aan kitsch en propaganda. Het was pas door

In Krakau onderzocht u het schrijven over iconen, een onderzoek

de ontmoeting met Diane Arbud dat ik een volledig ander

dat jammer genoeg verboden werd. Kon u in New York uw onder-

land, een Zwart-Wit-Amerika leerde kennen. Haar foto’s

zoek voortzetten, waar parallel aan de Fluxusbeweging de pop-art

toonden de keerzijde van de medaille. Gelijke rechten

nieuwe, schelle en bonte ‘glowing icons’ creëerde?

voor iedereen is één ding, maar de sociale discriminatie

Mijn onderzoek in Krakau begon met het bekijken van

die daadwerkelijk iedere dag plaatsvindt, is een ander.

hoe orthodoxe iconen als fysieke, en niet als beeldende

Arbus’ foto’s tonen een maatschappij die niet gemeen-

manifestaties fungeren van een gespecialiseerde, norma-

schappelijk kan leven, en de parallellen met de huidige

liserende instantie. Ik vond het verwarrend dat juist in een

integratie- en nationale identiteitsdebatten zijn verba-

communistisch land dergelijk onderzoek niet mogelijk

zingwekkend. Ondanks de burgerrechtenbeweging van

was, en het zelfs verboden werd. Maar schijnbaar vertegen-

de laatste vijftig jaar wordt geschiedenis nog altijd vanuit

woordigen niet-geseculariseerde en totalitaire maatschap-

een strikt Anglo-Amerikaans of eurocentrisch standpunt

pijmodellen tezamen dezelfde politiek, die eerder een

gedoceerd, en wordt seksualiteit in het biologieonderwijs

bestaand maatschappijmodel keer op keer bevestigt, dan

gelijkgesteld met voortplanting als ondersteunend me-

de maatschappij uitdaagt om zichzelf in twijfel te trekken,

chanisme van de tweeslachtige seksualiteit. Het is alsof de

om zichzelf te veranderen, telkens te veranderen. Zowel de

icoon aan het werk is als een onzichtbare kracht van anti-

orthodoxe iconen als de immer vriendelijke, vooruitgang-

secularisering. Misschien is de tijd terug rijp om mijn

belovende, uitvergrote gestaltes van de partijfunctionaris-

onderzoek weer op te nemen (glimlacht).
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Sinds twee jaar woont u terug in Polen. Hoe kijkt u terug op de tijd

bandrecorder gebruikt en geprobeerd om onuitgevoerde

waarin u in ballingschap werkte en leefde? Is Polen uw oude nieuwe

bewegingen, onzichtbare dans te benaderen. Het belang-

thuis? Heeft u contact met de artistieke scène van Warschau?

rijkste daarbij was de samenwerking met andere kunstenaars, auteurs, architecten. We hebben bewegingen in

Warschau is de ideale stad voor ballingen. Ze werd he-

real time ingesproken. Zo ontstond Solo for 35 ears. In deze

lemaal vernietigd tijdens WO II en kreeg niet de kans

solo wilden we zoeken naar de verbindingen, de resonan-

om haar ofﬁciële identiteit te reconstrueren of herop te

ties tussen artistieke, persoonlijke maar ook politieke

bouwen. Warschau kan je nergens toe dwingen, ze is niet

uitgangspunten. Daar zat de breuk; het had niets meer te

in staat om je verslaafd te maken aan haar. Je kan er niet

maken met het geloof in individualiteit, in originaliteit of

komen of ervan weggaan zonder pijn of melancholie.

auteursschap. Misschien meer met cynisme, dat trouwens

Eigenlijk zit het hele land, en daarmee bedoel ik Polen, zo

altijd ook in de vorm van de solo aanwezig is.
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in mekaar. Het is een land in voortdurende reconstructie,
en het gevoel dat alles er voorlopig is, is fantastisch. Het

In een lezing aan de Theateracademie van Krakau heeft u de

helpt om alle monsterlijke ﬁguren van de Poolse politiek

huidige zoektocht naar het politieke gebaar vergeleken met het

te verdragen, en om hen niet te serieus te nemen.

schrijfproject van Gertrude Stein. Kunt u dat toelichten?

Gelukkig hebben hun daden nog steeds geen invloed op

Ik heb daarbij gedacht aan het proces en de toestand van

de manier waarop ik of mijn vrienden hun leven leiden -

actualisering, die niet alleen bestaat uit de afschafﬁng

jonge kunstenaars uit Warschau. Wanneer ik naar de Ras-

van traditionele werkvormen, zoals ook de abstracte

ter Gallery ga of naar het TR Theater, heb ik een gevoel

schilderkunst zichzelf geformuleerd heeft in de leefwe-

dat er een absolute vrijheid bestaat voor politieke kritiek

reld van Gertrude Stein. Deze actualisering – de vraag

- paradoxaal genoeg, biedt de strenge Poolse overheid, die

naar geschiedenis, herinnering, kritiek – is nog altijd

een conservatief, katholiek en populistisch programma

sociaal, en kan als dusdanig niet plaatsvinden zonder het

vermengt, de mogelijkheid om sterk politieke kunst te

publiek. Op dat vlak is Gertrude Stein actief geworden; ze

ontwikkelen. Dat houdt me nog steeds in Warschau. Mis-

heeft punten, komma’s, interpuncties uit haar schrijven

schien is het niet de laatste halte op mijn reis, maar ik ben

gelicht. Woorden aan elkaar gebreid, zoals in haar boek

zeker dat ik hier nog wat langer wil blijven.

over ABC’s en verjaardagen: Alles begint met een A, Amie,
Arthur…’ Ze heeft betekenis overgelaten aan de lezer, en

In privé-archieven in Hamburg werden onlangs geluidsfragmen-

sommigen hebben dat als een belediging opgevat. Maar

ten gevonden: commentaren en schetsen van solowerken die tot nu

ze moesten actief worden, en delen in de verantwoorde-

toe onbekend waren gebleven, zoals Solo for 35 ears uit 1969…

lijkheid. Daar helpen concepten als identiteit en natie of

Ja, dat heeft tot misverstanden geleid. Solo for 35 ears was

kunst ons geen stap meer verder. En deze reactie, deze

op dat moment een noodzakelijkheid. In de huiskamers

manier van handelen… ik geloof dat het politieke gebaar

en ruimtes waar we toentertijd in New York werkten,

daarnaar moet zoeken.

waren de ervaringen van ballingschap erg aanwezig. We
hadden die immers allemaal op de ene of andere manier

In Duitsland neemt de belangstelling voor uw werk en uzelf toe.

gehad – artistiek, politiek… We zochten ook naar con-

Verbaast u dat?

necties, naar samenwerkingsverbanden, en deze balling-

Ja (lacht).

schap was onze gezamenlijke plaats waar we geschiedenis, praktijk, uitvinding deelden, en waar zich misschien

Mevrouw Blumstein, wat betekent tijd voor u?

ook zoiets als een collectieve identiteit ontwikkelde. Maar

Ach, deze vraag zou ik liever aan u stellen. Ik schat dat u

dat kan ik alleen maar retrospectief zo bekijken.

ongeveer midden twintig bent, en zeker bruist van ideeën
over tijd. Maar u neemt dit interview met mij af, en ik zal

Het was toen een kritieke tijd voor mij. Een moeilijk

proberen te spreken, om ter sprake te brengen wat ter spra-

te overwinnen spanning tussen taal en dans, concept

ke gebracht moet worden. Dan rest ons nog de vraag wat ter

en beweging. Veel is concept gebleven, choreograﬁe als

sprake moet komen, en of dat qua betekenis een indicatie

grote, stomme, zwijgende improvisaties. En er was altijd

van chronisch chronologische verlegenheid is. En nu we

de vraag naar het eigen werk, de ethiek, en de mogelijk

dan toch aan het spreken zijn over verlegenheid: ik heb zo

van een eigen artistieke uitvinding. Ik heb toen een nagra-

direct nog een andere afspraak, op een andere plaats.

Tussen toerisme en migratie
Anneke Jansen

In de constante verschuiving van culturen verandert de rol

[ Woensdag 21 juni, 20.15 Yotsuya Ghost Story, Jossi Wieler,

van de kunstjournalist. Dat lijkt een ﬁjne open deur, maar

Stadsschouwburg Amsterdam]

het is toch wel opvallend hoe ook de journalist – toch een
weldenkend mens die niet te bang is voor wat verandering,

Wie zich verdiept in het theoretische discours over inter-

zou je denken – vast probeert te houden aan bekende struc-

culturaliteit, ziet dat deze term alleen al de afgelopen ja-

turen, de oogkleppen opzet en doordendert over de beken-

ren een ware odyssee heeft doorgelopen: het failliet van de

de weg. Deze kunstjournalist is daar geen uitzondering op.

één – multiculturaliteit – was nog niet afgeroepen of de

Tijdens An Academy 2006, een vijfdaagse cultuurbeschou-

beursgang van de volgende – interculturaliteit – werd al-

welijke tour de force in het kader van het Holland Festival

weer met luid trompetgeschal onthaald. En er is een hoop

2006, begon ik me af te vragen waarom de confrontatie met

getheoretiseerd, gedebatteerd en geëssayeerd over inter-

culturele en artistieke diversiteit zo ontregelend is.

culturaliteit. De dag waarop ik naar het Gasthuis ﬁetste
voor de eerste ontmoeting rond An Academy spookte de

An Academy is een initiatief van theater Gasthuis en de

vraag door mijn hoofd wat interculturaliteit nu precies

onderzoeksgroep Art Practice and Development van de

inhield. Wanneer is een werk intercultureel? Als de ma-

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De editie

kers verschillende achtergronden hebben? Het stuk? Het

2006 werd georganiseerd in samenwerking met het Hol-

publiek? Alles? En hoe moet ik daar dan over schrijven als

land Festival. An Academy is misschien het best te verge-

een uit de klei getrokken Achterhoeker? Mág ik daarover

lijken met een snelkookpan waarin vijf dagen lang onder

schrijven, of heb ik dat recht bij geboorte verspeeld?

hoge druk wordt gediscussieerd over actuele onderwer-

Wellicht zucht de gemiddelde lezer nu wanhopig over dit

pen op het gebied van de kunst- en cultuurbeschouwing.

spervuur aan tamelijk voor de hand liggende vragen (het

Dit jaar was het hoofdingrediënt ‘interculturele kunst’

staat u overigens vrij dit stuk terzijde te leggen). Maar de

en vanuit dat oogpunt werd dramaturg Erwin Jans uit-

complexiteit van het vraagstuk had zulke enorme propor-

genodigd om als moderator de elf Academics over het

ties aangenomen, dat ik geen énkel antwoord meer kon

glibberige pad van dit veelkantige onderwerp te leiden. Er

formuleren – en daar zocht ik wel naar. Of in elk geval

waren gasten uitgenodigd, er werden voorstellingen be-

naar een structuur of ordeningsprincipe waarbinnen ik

zocht en er werd veel gereﬂecteerd over de eigen instelling

de informatie kon plaatsen en interpreteren. Misschien

ten aanzien van andere culturen en kunstvormen. Vanuit

schuilt er in iedere kunstjournalist een kleine controle-

het Domein voor de Kunstkritiek namen twee cultuur-

freak, al was het maar omdat hij of zij telkens weer wordt

journalisten deel aan deze interculturele onderdompe-

geacht over de ongewoonste en meest uiteenlopende on-

ling, waaronder ik. De vraag die steeds maar weer boven

derwerpen een toegankelijk stuk te schrijven. Een aantal

kwam drijven tijdens deze ontregelende paar dagen en de

weken tevoren had ik het boek Interculturele Intoxicaties van

maanden daarna, was: hoe kan het bedrijven van kunst-

Erwin Jans toegestuurd gekregen. Daarin stelt hij onder

journalistiek in de 21e eeuw worden gerechtvaardigd? Een

meer dat cultuur minder te maken heeft met harmonie

verhaal langs vier voorstellingen en urenlange discussies

en geborgenheid, ‘dan met ontmoeting, conﬂict en on-

in theater Gasthuis in Amsterdam en een vijfde voorstel-

derhandeling. Die dynamiek is de vitaliteit van cultuur.’

ling, een half jaar later, in het Moaser Theatre in Teheran.

Zeker, een ontmoeting zou het zijn de komende tijd. Op
gezette tijden zou het waarschijnlijk ook wel een heus
conﬂict worden... Naast performer Neske Beks, acteur
Walter Bart (Wunderbaum), de regisseurs Carina Molier,
Chaouki el Oﬁr en Bram de Sutter, artistiek leidster en
danseres Nita Liem (Don’t hit Mama), theatervormgeefster Anne Karin ten Bosch, componiste Mayke Nas en
kunstenares en ontwerpster Marion Tränkle waren Willemijn Lamp en ik als ‘cultuurjournalisten’ uitgenodigd.
Een bont gezelschap dat – zoals al snel duidelijk werd – geen
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[...]

het eerste probleem als je onpartijdig wilde zijn: er waren geen onpartijdige woorden.
Joris Luyendijk, Het zijn net mensen – Beelden uit het Midden-Oosten

blad voor de mond nam. Tel daar nog bij op dat er elke

[Donderdag 22 juni, 20.30 Amid the Clouds, Amir Reza

dag een regisseur, dramaturg, choreograaf of andere

Koohestani, Bellevue]

etcetera 106

gast langskwam en u kan zich wellicht voorstellen dat
de woorden ‘conﬂict’, ‘ontmoeting’ en ‘onderhandeling’

Theater heeft een nieuwe positie gekregen in het culturele

uitstekend toepasbaar waren op de An Academy-ervaring.

veld en in de maatschappij. In het (cultuur)journalistieke

Al ﬁetsend in de richting van het Gasthuis werd mijn

debat in Nederland is hier nog weinig aandacht voor. Er

hoofd er niet minder chaotisch op. In mijn rugzak torste

wordt weliswaar veel gedebatteerd over de consequenties

ik een hoeveelheid boeken en uitgeprinte essays die ik ter

van de verschuiving van grenzen tussen kunstdisciplines

voorbereiding had gelezen. Daaronder bevond zich Op

en culturen voor het theater en de kunsten zelf, maar wat

doorreis. Nomadisch denken in de 21e eeuw van Rosi Braidotti.

zijn de praktische consequenties voor de kunstjournalist?

Het hield mij al geruime tijd bezig hoe men zich als cul-

Soms lijkt het of het object waarover geschreven wordt aan

tuurjournalist – of kunstjournalist, wat u wilt – dient op

verandering onderhevig is, maar de positie van de schrijver

te stellen. Zoals Andreas Regelsberger, dramaturg van

onaangetast blijft: zijn onderzoeksmethode en producten

Yotsuya Ghost Story, tijdens An Academy terecht stelde:

lijken geen deel te hebben aan dezelfde verschuivingen

‘Cultuur is niet een in beton gegoten gegeven’. Maar als

die de kunst veranderd hebben. In dat opzicht verschilt de

we de structuren van ‘cultuur’ moeten heroverwegen, dan

kunstjournalist niet veel van de gemiddelde academicus:

zal de kunstjournalist zijn positie ten aanzien van die

op een paar uitzonderingen na is iedereen ongelooﬂijk ‘in-

cultuur toch zeker ook tegen het licht moeten houden?

terdisciplinair’ en ‘intercultureel’ bezig – binnen de veilige

Wat voor consequenties, kortom, heeft de veranderde

paradigma’s van het eigen vakgebied. En dat niet alleen:

maatschappij voor de kunstjournalist? In Braidotti’s boek

ook binnen de paradigma’s van de westerse kunsttheorie.

vond ik de aanzet tot een antwoord. Zij schrijft over een

Het probleem is dat deze paradigma’s als ‘natuurlijk’ ge-

‘nomadische’ denkactiviteit, die een web spint van ‘te-

presenteerd worden en daarmee onzichtbaar worden. Het

gendraadse, ordeloze en niet winstgevende verbindingen

systeem presenteert zichzelf als ‘perfect’ tegenover andere

uit verzet tegen negatieve hebzucht, navelstaarderij en

systemen die ‘niet perfect’ zijn. Amit Reza Koohestani, de

inlijving van anderen’. Ze pleit voor empathie en verbon-

Iraanse regisseur van Amid the Clouds, meende dat het grote

denheid als ‘vrijgevige relatie met de maatschappelijke en

verschil tussen Iran en Europa is, dat in Iran de regels en

menselijke habitat’. Daaraan verbindt zij ook het verken-

wetten constant bevraagd worden juist omdat er een dui-

nen van andere lees-, schrijf- en denkstijlen.

delijke censuur heerst. In Europa daarentegen, worden ze

Het is een aantrekkelijke gedachte: de houding van de

bijna klakkeloos geaccepteerd omdat de regels en wetten

cultuurjournalist transformeert van een oppositionele

ons niet verontrusten: ze zijn er immers om de samenle-

(soevereine) tot een dialogische, zoekende vragensteller.

ving in stand te houden: ‘The system does not want to talk

Maar hoe werkt dat in de praktijk?

about its own problems, imperfections and uncontrollable
aspect’, volgens Koohestani. Dat zou ook een mogelijke
verklaring kunnen zijn waarom de kunstjournalistiek
onvoldoende reﬂecteert op de constructie waarbinnen zij
functioneert: zij is onzichtbaar gemaakt en daarmee als
gegeven aangenomen.
Ook uiterlijk is het opvallend hoe ‘klassiek’ er nog wordt
geschreven door het gros van de kunstjournalisten en
recensenten. Kijk alleen al naar het stuk dat u nu leest
en leg er een essay uit 1970 naast. Spot the differences? Zo
verschilt ook het gemiddelde stuk op internet geen haar
van zijn papieren evenknie en lijken de verschillende genres (nieuwsbericht, recensie, column, opinie) nauwelijks
veranderd onder invloed van democratisering, globali-
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sering, digitalisering of andere tijdgeestontwrichtende

zegt over het verhaal dat de kunstjournalist aan de wereld

‘-iseringen’ van de afgelopen decennia. Zelfs inhoudelijk

vertelt, laat zich raden.

is de argumentatie opvallend modernistisch gebleven:
nog altijd gericht op kunst als ﬁnaal (autonoom) product
en vanuit het perspectief van een journalist die nog altijd

[Vrijdag 23 juni, 20.15 Dido & Aeneas, Sasha Waltz,

neutraal en observerend pretendeert te zijn..

Muziektheater Amsterdam]

Een voorbeeld. Ongeveer twee jaar geleden was er in
TM, tijdschrift voor theater, muziek en dans een polemiek

Een eerste probleem waarvoor de kunstjournalist zich

ontvlamd tussen theaterrecensenten Pieter Bots (Het

tegenwoordig gesteld ziet, is het feit dat (politiek) Neder-

Parool) en Loek Zonneveld (De Groene Amsterdammer). Hoe-

land de laatste jaren steeds sterker geneigd is de functie

wel het een interessant debat had kunnen worden over

van kunst in relatie tot de maatschappij te deﬁniëren.

kunstkritiek, spitste de pennenstrijd zich voornamelijk

Daarnaast wordt kunst, ten gevolge van de trend die ‘cul-

toe op de vraag of een recensent wel of niet contacten

turele industrie’ heet – een term die consequent foutief

mag onderhouden met kunstenaars. Nu is het jammer

geïnterpreteerd wordt – meer en meer gedwongen zich in

dat er voornamelijk over de fysieke distantie van een

pragmatische, marktgerichte stappenplannen te verant-

criticus werd gesoebat en dat een potentieel waardevolle

woorden. Zeker op beleidsmatig niveau is het bon ton om

discussie vertroebeld werd door de vraag of je wel of niet

kunst in instrumentele termen te vatten en te beperken

wijn met de maker mag drinken na een voorstelling.

tot een vaste betekenis in relatie tot de wereld van het nut:

Jammer, omdat – zoals ook Alexander Schröder zegt in

wat hebben we eraan? Wat motten we d’r mee? Wat levert het

het digitale tijdschrift Lucifer, naar aanleiding van deze

op? Nu ben ik de laatste om te zeggen dat kunst terug de

discussie – kritische distantie niet zozeer een fysieke als

autonome toren in gejaagd moet worden, maar 180 graden

wel een mentale houding is. En juist met het oog op de

de andere kant opdraaien is ook weer overdreven en, nog

zogeheten ‘kritische distantie’ wordt het interessant wat

belangrijker, onwenselijk. Kunst is niet te vatten in sim-

deze critici zeggen. In TM stelt Zonneveld namelijk het

plistische, oppositionele termen als zinvol versus zinloos,

volgende: ‘Als ik ga zitten aan mijn schrijftafel, dan ben

nuttig versus niet nuttig. Kunst opereert juist in het span-

ik soeverein.’ Nog opvallender is het feit dat Schröder het

ningsveld tussen de instrumentele en de autonome func-

daar kennelijk mee eens is: ‘Zonneveld heeft gelijk: gaan-

tie: zij staat op zichzelf én in relatie tot, zij is autonoom én

zitten-aan-de-schrijftafel en soeverein-zijn vallen samen

doelmatig en zij staat tegelijk buiten én in de tijd.

in één moment. In de kunstkritiek is distantie een men-

Deze spanning tussen autonome en instrumentele

tale houding.’ De begrippen distantie en soevereiniteit

waarde van kunst wordt ook door kunstjournalisten

worden hier door Schröder wel wat al te makkelijk aan

nogal eens veronachtzaamd. Doorgaans is men gewend

elkaar gekoppeld. Met het begrip ‘soevereiniteit’ immers,

om kunst te ‘beoordelen’ in ﬁnale termen: we kijken naar

plaatst de recensent zich als het ware in de ivoren toren.

het eindproduct. En dan vooral naar het eindproduct als

Er zit geen gradueel verschil besloten in dit begrip: het is

autonoom kunstwerk. Dit probleem ligt niet alleen bij

de statische (I/eye)-God die soeverein is. En dat lijkt mij

de kunstkritiek. Ook de subsidiëringkanalen hebben, als

niet wat Schröder voor ogen heeft als hij het heeft over de

gevolg van deze oppositionele denktrant, de neiging om

‘mentale houding’ van de recensent. In de term ‘distantie’

groepen als Made in da Shade en Don’t Hit Mama te zien als

echter zit – letterlijk bijna – speling. Het is een dynamisch

‘sociaal werk’, zoals Nita Liem het probleem verwoordde.

begrip, waarin besloten zit dat de afstand in het ene geval

Een groep als Don’t Hit Mama is gehuisvest in de Bijlmer

groter, en in het andere geval kleiner kan zijn. Het is daar-

(zuidoost Amsterdam), werkt met jongeren en laat zich

mee ook een begrip dat – meer dan de wat romantisch en

onder meer beïnvloeden door clubdans. Het stempeltje

antagonistisch getinte soevereiniteit – past in deze tijd.

‘urban’ wordt dan al snel uit de kast getrokken met alle

Dat Zonneveld zichzelf soeverein noemt, zegt iets over

vooroordelen en consequenties van dien.

de traditie en positie waar hij zich in plaatst. Het is op

Een tweede probleem is het gebrekkige instrumentarium

zijn minst opmerkelijk dat, in tijden van post-postmo-

van de kunstjournalist in relatie tot een steeds complexer

dernisme deze criticus zich nog steeds een buiten-maat-

wordend product. De wijn is nieuw, maar de zakken zijn

schappelijke positie toebedeelt en zich daarmee in de

stofﬁg en rafelend. Omdat zijn of haar instrumentarium

beste romantische traditie plaatst: the splendid isolation

nauwelijks wordt bevraagd, lijkt het of de kunstjour-

van de ivoren toren en de klassieke kloof tussen subject

nalist nog steeds de mogelijkheid heeft om absolute

en object. Maar het vermoeden rijst dat hij niet de enige

kwaliteitslabels uit te delen. Uitsluiting van bepaalde

journalist is die nog steeds – al dan niet in het diepst van

kunstproducten lijkt echter vooral politieke (instituti-

zijn gedachten of dichter op de tong – meent dat hij/zij

onele) redenen te hebben. Men heeft de mond vol van

onafhankelijk kan schrijven. Blijkbaar hebben de dood

democratisering, cross-over en interculturaliteit, maar

van de Auteur, het omverwerpen van het Cartesiaanse

in de praktijk blijkt er maar moeilijk beweging te komen

denken en de postmoderne fragmentatiebom die de

in de kunstjournalistiek. Documentaire-maakster Ann

kunsten, theorie en ﬁlosoﬁe hebben geraakt géén invloed

van Dienderen, te gast bij An Academy, wil daar verande-

op de criticus. Althans, volgens die criticus zelf. Wat dat

ring in aanbrengen. Zij houdt zich al geruime tijd bezig

met de vraag hoe je de letterlijk ingrijpende constructie

de politieke of maatschappelijke actualiteit. Engagement

van het documentairemaken zichtbaar voorstelt aan de

kan ook liggen in het effect dat kunst sorteert: het tij-

kijker. Documentairemaken is volgens haar het creëren

delijke opheffen van (culturele) verschillen door de (col-

van een constructie, een ﬂow between fact and ﬁction, net

lectieve) ervaring van een kunstwerk. Door kunst kan je

zoals journalistiek bedrijven dat, naar mijn mening, ook

soms tijdelijk het leven van alledag verlaten. Engagement

is. Nu wordt deze constructie vaak verhuld, maar An van.

wordt vaak in termen van politiek en maatschappelijk nut

Dienderen pleit juist voor het creëren van tools die de con-

begrepen. Als we echter – naar het voorbeeld van Bataille

structie tonen. De vraag is al eens eerder gesteld: heeft de

– engagement begrijpen als een vorm van verlies, een op

autonomie-beweging er niet voor gezorgd dat kunst in een

het spel zetten en meegesleurd worden van het subject,

isolement terechtgekomen is? Die vraag zou ook moeten

dan komen we weliswaar gevaarlijk dicht in de buurt van

worden gesteld aan de kunstjournalistiek. Soms lijkt het of

een ‘religieuze’ ervaring, maar ook in de buurt van de

zij zich heeft afgesloten van de wereld door middel van een

uitzonderlijk zinvolle ervaring die deze kunstjournalist

onzichtbare glazen wand. Het is bovendien twijfelachtig of

voelt als ze kijkt naar een adembenemende voorstelling.

de kunstjournalistiek wel ontregeld wil worden. Houden

De cultuurjournalist moet bereid zijn om kritisch naar

deze mensen eigenlijk wel van verandering? Houd ik wel

zijn of haar eigen denkkaders te kijken en het veilige ap-

van verandering? Wil ik ‘ontwricht worden’ – zoals Bram

partement in de randstad te verlaten. Daar vervolgens

de Sutter dat van theater eist – of wil ik vooral worden be-

over schrijven, dat wordt pas echt lastig. Misschien onmo-

vestigd in wat ik al ken?

gelijk? Stefan Hertmans zei ooit dat er altijd iets op het
spel moet staan als je schrijft. Hij had het over de romanschrijver, maar ik denk dat de kunstjournalistiek zich dit

[Zaterdag 24 juni, 20.15 Zero Degrees, Akram Khan/Sidi

ook moet aantrekken. Er staat namelijk wel degelijk iets

Larbi Cherkaoui, Stadsschouwburg Amsterdam]

op het spel. Als journalist moet je bereid zijn telkens weer
de grenzen op te zoeken en ze te verleggen. Je moet bereid

‘Er wordt denk ik te weinig samen gekookt.’ Guy Cassiers

zijn om culturally embedded journalism te bedrijven. Of is het

zei het op een avond over kunstkritiek in Rotterdam op 21

erg om zo utopisch te denken?

maart 2005. En hij had gelijk. Initiatieven als An Acadeetcetera 106

my en Het Domein voor de Kunstkritiek (TIN) laten echter
zien dat er wel degelijk verandering is in de houding van

[Zondag 24 december, 18:00 Švejk, Moaser Theatre Tehran]

journalisten naar kunstenaars en vice versa. Er is terdege
een wederzijdse toenadering te constateren, een moed-

Een half jaar na de ontwrichtende ervaring van An Aca-

willige ‘besmetting’ zelfs. Misschien is dit een staaltje

demy stond ik op kerstavond in de rij voor het Moaser

van wishful thinking, maar ik denk dat zulke ontmoetin-

Theatre – een theater in een park vlakbij de universiteit

gen tekenend zijn voor een nieuwe houding. Een houding

van Teheran. Een aantal jonge acteurs stond in de rij en

die ook het complexe vraagstuk rond interculturaliteit

was meer dan bereid om te helpen – ik spreek geen Farsi

betreft: een ‘resistance to the present’, zoals Deleuze en

– met het bestellen van kaartjes en het selecteren van

Guattari zouden zeggen. ‘De dominante cultuur heeft de

een voorstelling. Ze bleken ook Amid the Clouds van Koo-

macht om zijn symbolen te verspreiden’, zei literatuurwe-

hestani gezien te hebben en we raakten aan de praat over

tenschapper Nezha Haffou deze dag. Het verzet begint bij

theater in Iran. Eén van de jongens, die zich wat afzijdig

het feit dat je ‘nee’ zegt tegen de structuur waar je inge-

had gehouden, draaide zich na een aantal minuten plotse-

duwd wordt. You have to say no to the frame.

ling om en vroeg of ik de Nederlandse mimegroep Bambie

Dit doet niets af aan de complexiteit van de problematiek,

kende en Bambie 6 had gezien. Ik geloof dat ik hem wel zes

maar ik denk dat zo’n nieuwe, open houding vruchtbaar

keer gevraagd heb om dit te herhalen. Op de ene of andere

is en dat dergelijke ontmoetingen van vitaal belang zijn.

manier had ik alles verwacht, maar niet dit: een ongena-

Juist in confrontatie met anderen word je steeds gecon-

dige confrontatie met mijn eigen verwachtingspatronen

fronteerd met je eigen vooroordelen, je eigen racisme, je

en vooroordelen, die tot uiting kwam in mijn verbaasde

eigen structuren die je voor ‘natuurlijk’ aanneemt. ‘De

reactie voor het theater in Teheran.

opening is bewustwording. Er moet van binnen iets ge-

Als kunstjournalist is het doel objectief of onpartijdig te

beuren.’ Het was Neske Beks die deze woorden op de één

zijn bij voorbaat al mislukt. Het enige dat je kunt doen is

na laatste dag van An Academy uitsprak. Onbewust raak-

rammelen aan de constructie en alles bevragen, inclusief

te ze daarmee een pijnpunt dat Bram al eerder aansneed:

je eigen oordeel. Je moet je niet alleen verhouden tot het

wil ik wel ontwricht worden?

kunstwerk en de kunstenaar, maar ook tot de structu-

Het vreemde is natuurlijk dat je als kunstjournalist ener-

ren die je perspectief sturen. Kunstjournalistiek is een

zijds alleen maar wil worden ontwricht, en anderzijds de

schrijvend zoeken. In dat opzicht is ook de journalist een

touwtjes stevig in handen wil houden. Neem nu bijvoor-

maker: een constructeur van verhalen. De vraag die de

beeld een veelkantig onderwerp als ‘geëngageerde kunst’.

kunstjournalist zich in navolging van Herbert J. Gans mag

Voor mij ligt de betekenis van een begrip als ‘engagement’

stellen, is de volgende: Whose stories does journalism tell?

niet altijd in de directe, inhoudelijke betrokkenheid met
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VAN 17 T/M 26 MEI 07
IN FESTIVAL AAN DE WERF
UTRECHT (NL)
VAN 16 AUGUSTUS
T/M 2 SEPTEMBER 07
OP LOCATIE IN ANTWERPEN
VAN 3 T/M 11 AUGUSTUS 07
OP FESTIVAL BOULEVARD
DEN BOSCH (NL)

www.toneelhuis.be
03 224 88 44
HET TONEELHUIS WERKT MET SUBSIDIES VAN DE STAD ANTWERPEN,
DE PROVINCIE ANTWERPEN EN DE VLAAMSE OVERHEID
VU: LUK VAN DEN BOSCH, JODENSTRAAT 3, 2000 ANTWERPEN
VORMGEVING: DOOREMAN & HOUBRECHTS
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Pagina 1

Provinciaal Domein Dommelhof
Theater op de Markt
karavaan mei 2007

Zebracinema
20-22 april Filmseminarie COFIB – Chile con Filme

Eén openluchttheaterprogramma, drie opeenvolgende avonden,
drie locaties
17 mei

Overpelt

18 mei

Oud Rekem

19 mei

Lommel

3 Monkey Productions (UK), Aksident (B), Alles loopt op rolletjes (B),
Bouldegom Théâtre (F), de Queeste (B), Ephémère (F), Excelsior (B)
(Lommel), Het Pakt! (B), The Strangelings (UK), Transe Express (F)
(Lommel)

17 april

Elementärteilchen (Oskar Roehler, D, 2006, 113’)

24 april

The Merchant of Venice (Michael Radford, USA-I-UK-L, 2004, 131’)

1 mei

La vida secreta de las palabras

8 mei

Taxidermia (Györgi Pálfi, HU-FR-AT, 2006, 91’)

15 mei

The Black Dahlia (Brian De Palma, USA, 2006, 120’)

22 mei

Echo Park LA (Richard Glatzer & Wash Westmoreland, USA, 2006, 90’)

29 mei

The King (James Marsh, USA-UK, 2005, 105’)

Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5
3910 Neerpelt
Tel 011 80 50 00

(Isabel Coixet, E, 2005, 115’)

limburg.be/dommelhof

PIKOVAJA DAMA
STA DSSC H O U W B U R G A N T W E R P E N 15 17 19 21 JUNI
V L A A M S E O P E RA G E N T 30 JUNI / 3 6 8 JULI

070 22 02 02 • WWW.VLAAMSEOPERA.BE
DE VLAAMSE OPERA IS EEN INSTELLING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN GENIET DE STEUN VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, DE STAD GENT,
DE STAD ANTWERPEN, DE NATIONALE LOTERIJ EN BELGACOM. MEDIAPARTNERS: DE MORGEN, KNACK-WEEKEND KNACK–FOCUS KNACK, KLARA. PROJECTSPONSOR OPERA-EXPLORER: KBC.

HUISRUIL : NTGENTWEEK IN TONEELHUIS

NTGent een week lang op de bühne van de Bourla met 5 succesproducties:
‘Het leven een droom’ – ‘De asielzoeker’ – ‘Platform’ – ‘Martens’ en de kindervoorstelling ‘Ik wil dat jij een beer wordt’.
TONEELHUIS, ANTWERPEN >>> van 23 tot 29/4 (03 224 88 44)
MARTENS Meuleman-De Sutter
Na het succes van de premièrereeks vorig seizoen is deze volgens de pers
‘memorabele voorstelling die iedere Belg zou moeten zien’ over leven en
werk van Wilfried Martens opnieuw te zien.
NTGENT, SCHOUWBURG >>> van 4 tot 7/4 | ANTIGONE KORTRIJK >>> 11 tot
14/4 | CC EVERGEM, SLEIDINGE >>> 17/4 | STUK LEUVEN >>> van 26 tot 27/4 |
TONEELHUIS ANTWERPEN >>> 28/4
IK WIL DAT JIJ EEN BEER WORDT Sanne van Rijn

De eerste kindervoorstelling van NTGent waarvoor Sanne zich baseerde op
een prentenboek van Janosh. | NTGENT, MINNEMEERS >>> van 3 tot 7/4 |
TONEELHUIS >>> 29/4 | HetPALEIS >>> 13/5

ÜBER Sanne van Rijn

U zit. Al uw zintuigen staan open, u bent klaar om te genieten. Het decor is
prachtig, net als het licht. Alles verloopt naar grote tevredenheid, precies
zoals u had verwacht. Toch is er iets vreemds aan de hand – iets waarover
u teleurgesteld bent... ‘Über’ recycleert het toneelbeeld dat Anna Viebrock
ontwierp voor ‘Faust Eine subjektieve Tragödie van Pessoa’. VOORUIT (Timefestival) >>> van 22/4 tot 24/4 | NTGENT, SCHOUWBURG >>> van 2 tot 5/5
UTOPIA GMBH/HANGENDE TUINEN Peter Verhelst
Vorig seizoen presenteerde Peter Verhelst al de voorstudies ‘Origine’ en
‘Chemische Insect’. Dit seizoen resulteren die in de voorstelling
‘UTOPIA GmbH/Hangende Tuinen’. Geïnspireerd door de Bacchanten maakt
Peter Verhelst een voorstelling over het Dionysische lichaam, over verlangen, over schoonheid, over rituelen en over onze behoefte aan verhalen om
greep te krijgen op onze driften. NTGENT, SCHOUWBURG >>> van 5 tot 16/5

Info en tickets op www.ntgent.be of 09 225 01 01
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kimchi
&
cappuccino
Sally De Kunst

mini-cultuurschokken zorgen. Kofﬁe drinken als metafoor
voor kleine interculturele verschillen. Zelfs binnen Steiners

In december vond in Seoul, Zuid-Korea, de eerste editie

axioma. Gelukkig maar.

van Monsoon plaats. Sally De Kunst, die het EuropeesAziatische uitwisselingsproject samen met Arco Renz

Wat gebeurt er echter als een doorgewinterde cappuccino-

organiseert, doet verslag.

met-slagroom-kenner naar Zuid-Korea trekt voor een
uitwisselingsproject tussen Europese en Aziatische kun-

In zijn essay De idee Europa deﬁnieert George Steiner

stenaars, en daar geconfronteerd wordt met een cultuur

Europa aan de hand van vijf axioma’s. Een daarvan betreft

van opgewarmde blikjes ‘latte’ die men over de toonbank

kofﬁehuizen. Europa wordt gevormd door cafés, meent

van de rond-de-klok winkelketen Buy the way verkoopt?2

hij. Die variëren van Pessoa’s favoriete kofﬁehuis in Lissabon tot de cafés in het Milaan van Stendhal, het Venetië

Toen choreograaf Arco Renz me eind 2005 benaderde met

van Casanova, of het Parijs van Baudelaire. Er zijn echter

zijn idee om een uitwisselingsproject voor Europese en

geen oude of bepalende kofﬁehuizen
etcetera 106

Noord-Amerika. Geen pubs, bars of
tearooms, maar kofﬁehuizen zijn
dus onlosmakelijk verbonden met de
cartograﬁe van Europa, aldus Steiners nostalgische, elitaire vertoog.
‘Teken de kofﬁehuiskaart en je hebt
een van de wezenskenmerken van de
“idee Europa”.1
De kofﬁehuiscultuur als een metafoor voor het eengemaakte Europa.
Het is maar hoe je het bekijkt... Ik
herinner me levendig de vertwijfeling op het gezicht van mijn Duitse
vriend toen hij in Brussel in de plaats
van een laagje geschuimde melk
een smeuïge toef slagroom op zijn
cappuccino gepresenteerd kreeg.
Reis rond langs de kofﬁehuizen van
Berlijn, Amsterdam, Madrid, Parijs,
Rome of Brussel. Los van de discussie
of het al dan niet allemaal plaatsen
van politieke of artistieke herkenning
zijn, kunnen we ons afvragen: is een
latte macchiato werkelijk hetzelfde
als een Milchkafee? Volstaat het een
lait russe te bestellen om de perfecte
café au lait te krijgen? Kofﬁe consumeren in verschillende steden van het
eengemaakte Europa kan soms voor

© Mervin Espina

in Moskou, noch in Engeland of

Monsoon

© Mervin Espina
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Aziatische kunstenaars op te starten, bestond er niet veel

opgevallen dat de deelnemende artiesten uit Thailand,

meer dan een intentie en een naam: Monsoon. De intentie

Hongkong, Maleisië en Singapore erg geïnteresseerd wa-

was om een ontmoetingsplek voor dialoog en experiment

ren om hun werk in Europa te presenteren en dat ze over

te creëren voor artiesten uit Azië en Europa. Sinds het

het algemeen beter geïnformeerd waren over de Europese

begin van de jaren negentig verbleef Arco zeer frequent in

art scene dan omgekeerd het geval was. Ze hadden in Euro-

Azië, en zijn ontmoetingen en samenwerking met ver-

pa gestudeerd, waren er op tournee geweest als danser in

scheidene Aziatische artiesten hadden hem geïnspireerd

een gezelschap en eentje had er noodgedwongen politiek

om Monsoon op te starten. Hij stelde immers vast dat er

asiel gevonden. En natuurlijk had Jérôme Bel Azië al lang

binnen de podiumkunsten weinig initiatieven waren die

gekoloniseerd met The Show Must Go On... Maar wat wist ik

een uitwisseling van werk, kennis of ervaring tussen Azi-

over hun praktijk, hun achtergrond, hun context? Chore-

atische en Europese kunstenaars bevorderen. In de meeste

ograaf Dick Wong kon in het eerste deel van zijn voorstel-

gevallen bestaat zo’n uitwisseling uit kortetermijnimport

ling B.O.B. al mijn vooroordelen ﬁjntjes ondermijnen. In

of -export van producties op festivals, zonder de nodige

zijn solo stelt hij op ironische wijze zijn positie als danser

contextualisering van het werk of zonder een plek voor

en choreograaf op de markt in Hongkong in vraag. In een

dialoog voor artiesten van verschillende achtergronden.

geweldige scène toont hij hoe hij, als een er ietwat onconventioneel uitziende performer, audities gaat doen bij

Zelf had ik ook vaak voorstellingen uit andere culturen

grote gezelschappen. En hoe hem keer op keer gevraagd

op festivals in België en omstreken bijgewoond. En me

wordt een paar klassieke Chinese danspassen te doen, ter-

bezondigd aan de bijbehorende dosis cultuurrelativisme.

wijl hij daar eigenlijk niets van afweet. Ook in Azië kam-

Kon ik me wel kritisch uitspreken over een voorstelling van

pen makers met de problematiek hoe kunst te kunnen

een maker wiens culturele, sociale en politieke context mij

blijven maken en ervan te overleven binnen een artistiek

onbekend was? Kon ik deze voorstellingen wel beoordelen

veld dat bepaalde tradities en verwachtingen heeft.

in normatieve zin? Misschien had die vraag te maken met de
veronderstelling dat ik me in mijn beoordeling hoe dan ook

Ondanks deze vaststelling bleef het een wereld van ver-

wel zou vergissen, veeleer dan met de stellingname dat alle

schil op het Bangkok Fringe Festival. Hoe moet je als

culturen gelijkwaardig zijn. De kofﬁeconsumptie indachtig.

cappucino-met-slagroomdrinker bijvoorbeeld een heden-

Tijdens een bezoek aan het Bangkok Fringe Festival van

daagse Maleisische voorstelling lezen die gebaseerd is op

curator Tang Fu Kuen in december 2005 was me dan weer

het Wayang Kulit-schaduwspel? ‘Vertaling’ is sowieso een
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meerduidig gegeven. Op andere plekken in de wereld is

gebruikt voor seizoenen waarin het hevig regent. Deze

het perceptiekader verschillend, de performativiteit is

betekenis kreeg, in de context van een Europees-Azia-

van een andere aard, net als de relatie met het publiek.

tisch onderzoeksplatform, een ietwat andere bijklank:

Choreograaf Jochen Roller, deelnemer aan Monsoon #1,

monsoon als een periode, of een tijdelijk territorium

gaf hiervoor tijdens een discussie een treffende metafoor.

waarin uiteenlopende, soms tegengestelde creatieve prak-

Hij verwees naar de ﬁlm Hollywood Ending, waarin Woody

tijken en ideeën elkaar ontmoeten. Waarin het vaak waait

Allen een aan lager wal geraakte ﬁlmregisseur speelt,

in verschillende richtingen, en waarin mekaars praktij-

die een grote Hollywoodopdracht binnenrijft. Tijdens de

ken, vooroordelen en meningen voortdurend bevraagd

opnames wordt hij echter psychosomatisch blind. Met de

worden. Monsoon staat bovendien voor een periode

hulp van een Chinese economiestudent, die optreedt als

waarin niet enkel de grenzen tussen verschillende cultu-

vertaler tussen Allen en zijn Chinese cameraman, slaagt

ren worden overschreden, maar ook de schotten tussen

hij erin dit te verbergen. De blind gemonteerde ﬁlm blijkt

verschillende disciplines tijdelijk worden doorbroken.

evenwel een onsamenhangende ramp en ﬂopt gigantisch

Veeleer dan het louter inzetten van het ‘exotische’ en van

in Hollywood. De Fransen roepen de ﬁlm daarentegen uit

de culturele verschillen tussen Aziaten en Europeanen,

tot de ‘greatest American movie in ﬁfty years’...

wil Monsoon focussen op de gedachte van ‘suspension of
difference’, oftewel: het tijdelijk opschorten van de ver-

Wat me weer terugbrengt bij de normatieve beoordeling.

schillen. De multiculturele attitude – waarbij artiesten

Welk begrippenapparaat mag ik hanteren bij het beoor-

naast elkaar geplaatst worden, om zo tot een fusion van

delen van een hedendaagse Aziatische voorstelling? Als

verschillende praktijken en culturen te komen – willen

ik iets zeg als: ‘Ik vond het een goede voorstelling, wel vrij

we uit de weg gaan, door voor elke Monsoon een nieuw

conceptueel van opzet, maar...’, is dat dan te veel gedacht

kader te creëren waarbinnen een dynamische interactie

vanuit mijn eurocentrische kofﬁehuisgeest? Of kan het wel,

tussen kunstenaars kan plaatsvinden.
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omdat intussen de nodige de- en re-territorialisering van de
Europese conceptuele kunst binnen het Aziatische dans- en

Concreet betekent dit dat Monsoon, in samenwerking

performanceveld heeft plaatsgevonden? Getuige daarvan is

met een netwerk aan partners, beurtelings in Azië en in

misschien de uitvinding van de Green Tea Frappuccino...

Europa een platform organiseert, met als overkoepelend

Om de vraag vanuit een breder perspectief te stellen: hoe

idee een twee weken durend onderzoek op de vloer met op

gaan artiesten om met het produceren en presenteren van

het einde een informele output. Een vijftiental Europese

werk in een geglobaliseerde culturele context?

en Aziatische artiesten, die maturiteit met nieuwsgierigheid combineren, wordt uitgenodigd om binnen dat kader

Om uiteenlopende redenen kwamen Arco en ik dus tot de

gedurende twee weken samen te werken en te discussiëren.

vaststelling dat er een behoefte was aan een ﬂexibel werk-

De ontwikkeling van elk platform is een creatief proces dat

en onderzoekskader op langere termijn dat een Europees-

van de praktijk van de deelnemende artiesten vertrekt om

Aziatische uitwisseling zou kunnen stimuleren. Het zou

een werksessie in te richten die de actuele situatie van het

ontstaan vanuit een dialoog met de artiesten, die binnen

transculturele en transdisciplinaire podiumkunstenveld

dit kader hun transculturele en transdisciplinaire praktij-

bevraagt. Het is ook een gemeenschappelijk proces: na-

ken zouden kunnen ontwikkelen, zonder de druk van een

melijk het resultaat van een samenwerking tussen Kobalt

creatie of een afgewerkt product. Een kader waarbinnen,

Works vzw, het gezelschap van Arco, en een Europese of

vanuit deze praktijk, een discours zou kunnen ontwikkeld

Aziatische partnerorganisatie of curator, die vanuit zijn/

worden. Daarnaast is het natuurlijk ook noodzakelijk om

haar context de editie mee ontwerpt. Het is bovendien een

na te denken over het bredere plaatje: de organisatoren,

continuerend proces: aangezien de artistieke praktijk geen

producenten en festivals. Hoe kunnen we nieuwe werk- of

statisch gegeven is, moet het format open en ﬂexibel ge-

samenwerkingsmodellen tussen Europese en Aziatische

noeg zijn om te transformeren, afhankelijk van de context

organisaties helpen ontwikkelen en contextualiseren. Hoe

en de artistieke input van elke nieuwe editie.

kunnen we blijvende bruggen slaan?

Transculturaliteit veronderstelt een wederzijds, dy-

En dus werd Monsoon opgestart. De naam refereert aan

Performance and the Politics of Culture, beschrijft Rustom

de Aziatische connectie. In het westen wordt het begrip

Bharucha een slinger met zijn heen-en-weerbeweging als

‘monsoon’ (‘moesson’ in het Nederlands) vaak gelinkt aan

metafoor voor interculturaliteit. Monsoon is vanuit deze

namisch leerproces. In zijn boek, Theatre and the World.

romantische beelden van een exotisch Azië. Terwijl dit

gedachte een evolutief project, dat telkens opnieuw ont-

natuurfenomeen in Azië eigenlijk een harde, dagelijkse

worpen wordt, in relatie tot de gegeven context, en tot de

realiteit is in de betrokken regio’s. Een moesson is im-

eerder opgedane kennis en ervaring.

mers een grootschalige, periodieke, uit dezelfde richting
waaiende wind die het klimaat van grote gebieden in

De Monsoon-slinger werd voor het eerst in beweging gezet

India en Zuid-Oost Azië determineert. De term wordt ook

in augustus 2006, toen de Zuid-Koreaanse curator Seong
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Monsoon

Hee Kim en de Gyungi Foundation ons uitnodigden om

Zij het dus soms in vreemde vormen. Zoals opgewarmde

een eerste editie te organiseren in Seoul in december van

kofﬁe in blikjes in Zuid-Korea. Die vormen misschien een

dat jaar. Ondanks de hallucinant korte voorbereidingstijd

metafoor voor een cultuur die enerzijds is ingebed in het

én het beperkte budget besloten we op de uitnodiging in te

confucianisme – met een sterk verticale, sociale hiërar-

gaan en onze ideeën aan de praktijk te toetsen. Een groep

chie en dito codes als gevolg – maar anderzijds compleet

van tien artiesten uit verschillende disciplines werd samen-

veramerikaniseerd is en georiënteerd op het Westen. Na

gesteld: Kang Dal Bae (theatermaker, Zuid-Korea), Jin-Ah

een afgekondigd staakt-het-vuren in de Koreaanse oorlog

Choi (theatermaakster, Zuid-Korea), André Erlen (theater-

tussen Noord- en Zuid-Korea in 1953 – de vrede is overigens

maker, Duitsland), Mervin Espina (auteur, Filippijnen), Paul

nooit gesloten, zodat beide landen ofﬁcieel nog steeds in

Hendrikse (beeldend kunstenaar, Nederland), Chul Seong

staat van oorlog verkeren – veranderde de economie in

Lee (theatermaker, Zuid-Korea), Seulgi Lee (beeldend kun-

Zuid-Korea sinds de jaren zestig in een sneltempo van een

stenaar, Frankrijk/Zuid-Korea), Jochen Roller (choreograaf,

agrarische industrie naar een welvarende maakbare indu-

Duitsland), Joned Suryatmoko (theatermaker, Indonesië) en

strie met een grote tertiaire sector. Zuid-Korea speelde een

Daniel Yeung (choreograaf, Hongkong). In de plaats van een

steeds prominentere, internationale rol op economisch

te verwachten en voorziene dramaturg, beslisten we om twee

vlak. Met als hoogtepunt de Olympische Spelen, die in

‘moderatoren’ uit te nodigen als externe ogen en aanvuurders

1988 in Seoul werden gehouden en die een nieuwe periode

van de dialoog: één uit Azië en één uit Europa. Deze beslissing

van uitgebreide, democratische hervormingen inluidden.

stoelde op de gedachte dat zij, net als de artiesten, in hun rol

Deze snelle ontwikkelingen maken van de Zuid-Koreaanse

en praktijk te maken zouden krijgen met de ‘suspension of

cultuur, althans voor een buitenstaander die voor het eerst

difference’, met een interactie tussen Europese en Aziatische

in Seoul komt, een schizofrene mix van in stand gehouden

denk- en werkmodellen.

tradities (met Kimchi 4 voorop) en een extreme prestatie-

Als thematisch kader voor Monsoon #1 werd, in overleg met

artistieke waarden vooral geschat worden naar het prestige

moderatoren Helly Minarti (Indonesië) en Florian Malzacher

dat van een project afstraalt en waar een aantal actoren

(Duitsland), beslist om te focussen op de idee ‘onderhande-

– zoals curator Seong Hee Kim en de Gyungi Foundation

druk en consumeringsdrang. Een cultuur waarbinnen

ling’: hoe onderhandelen artiesten in groep over de verschil-

– dat tij probeert te keren maar daarbij onvermijdelijk op

lende werkstrategieën die ze willen hanteren? Een paar we-

bestaande codes en verwachtingen botst en dus toch weer

ken voor de eigenlijke start van het project werd een weblog

in hetzelfde patroon vervalt.

geactiveerd om de artiesten de kans te geven om hun strategieën reeds voor te stellen, en met elkaar in dialoog te treden.

Een culturele uitwisseling heeft met andere woorden veel
niveaus. Of zoals Monsoon #1-deelnemer André Erlen het

De praktische en inhoudelijke organisatie van Monsoon

uitdrukte: ‘You need many dictionaries at the same time’.

#1 verliep echter moeizaam. Al tijdens de voorbereidingen

Voor mij als organisator ging Monsoon #1 op een eerste

botsten we op hindernissen van de transculturele com-

niveau over de dubbele praktijk van glokalisering: het

municatie. Soms was er een wekenlang stilzwijgen van

vinden van een balans tussen het lokale en het globale. Over

Koreaanse zijde. Er werd nooit ‘nee’ gezegd, dit werd gesug-

hoe we onze verwachtingen voor een groot stuk moeten

gereerd op impliciete wijze. De selectie van de Koreaanse

laten varen. Maar ook hoe het, binnen de gemeenschap-

artiesten gebeurde slechts op de valreep en twee onder hen

pelijk gecreëerde context, misschien goed is om, met het

bleken geen Engels te spreken... Transculturalisme mag

nodige respect evenwel, in onze eigen rol te blijven: om als

dan al volgens ene Claude Grunitzky een trademark zijn, de

cappuccinodrinker gewoon duidelijk ‘nee’ te zeggen en niet

realiteit van een artistiek uitwisselingsproject staat veraf

te trachten om de lokale, indirecte omgangscodes te incor-

van de hippe levens van de gefêteerde dj’s of fotomodellen

poreren. Want hoe kan je weten hoeveel procent oogcontact

in zijn boek TM Transculturalism. How the world is coming toge-

je in Korea met persoon X in de hiërarchie mag hebben als

ther.3 Geboren in Togo of Zweden, gestudeerd in Cambridge

je het zesde zintuig nunchi niet machtigbent? Hoe kan je

of Berkely en nu een blitse carrière die je afwisselend naar

aanvoelen of iemand de juiste kibun heeft om slecht nieuws

Parijs, Tokio of New York voert? Yep, dan ben je een trans-

mee te delen?5

culturalist volgens het boekje! En gelukkig is de ‘latte’ met
je mee geglobaliseerd.

© Sally De Kunst
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Ik was overigens niet de enige die worstelde met de trans-

sche wijze de transculturele communicatie samen:

culturele communicatie. Ook tijdens het werkproces zag ik

Chinese vertaler die vertwijfeld de blinde Woody Allen een net

het. Voor Monsoon #1 beslisten we om een werkprocedure

opgenomen scène beschrijft: ‘I must say Sir, there is a strong

te installeren waarbij artiesten elke dag in willekeurig

sense of incoherence.’ Allen: ‘Incoherence? That’s great!’

gekozen, kleine groepen een nieuwe werkstrategie voor

‘Transculturele uitwisseling’ is, met andere woorden, een

de ganse groep moesten uitstippelen. Die strategie zou

combattief begrip dat een continue discussie en onder-

voortgaan op wat er zich de vorige dag had afgespeeld. De

zoek vergt. In plaats van culturele diversiteit in een maak-

idee was dat er voortdurend zou onderhandeld en her-on-

baar concept te passen, moeten we de continuïteit ervan

derhandeld moeten worden, gebaseerd op het reeds gegene-

benadrukken. We moeten een begrensde, doch ﬂexibele

reerde materiaal. Na een aantal dagen werd deze werkwijze,

context creëren waarbinnen artiesten en curatoren het

in dialoog met de artiesten, bijgesteld. Er werd in zelf

lokale of de eigen praktijk kunnen articuleren, en dit keer

gekozen groepen gewerkt, naar een informeel presentatie-

op keer kunnen verbinden met een veranderende globale

moment toe. Op dat moment werden de obstakels van de

agenda. Met Monsoon #1 werd een eerste steen gelegd.

transculturele communicatie in een van de twee groepen

Het algemene format is geïnstalleerd, de kennismaking is

voelbaar. Twee Koreaanse artiesten gaven bijvoorbeeld op

achter de rug, de kritische evaluatie ook. Nu kan de vol-

beslissende momenten aan ‘dat ze er moesten over naden-

gende stap gezet worden.

ken’, en voerden daarmee het werkproces telkens opnieuw
terug naar af, tot frustratie van een paar anderen.

1

Steiner, George, De idee Europa, Nexus Instituut, Tilburg, 2004, p.17.

2

Het in Engelssprekende landen gebruikte ‘latte’ is een afkorting van en verwijzing
naar het oorspronkelijke Italiaanse ‘caffè latte’, of – origineel althans – 1/3 kofﬁe met

Wellicht had Jochen Roller gelijk toen hij zei dat iedereen
tijdens Monsoon #1 te beleefd was geweest tegen elkaar. Of
is dat een westerse blik op de zaak? Waren het immers niet

2/3 gestoomde melk.
3
4

louter de Europese kunstenaars die stuk voor stuk in hun
evaluatie aangaven dat er te weinig risico’s waren genomen?
Dat ze liever meer frictie hadden gehad want dat daaruit
goeie kunst ontstaat. Geen van de Aziaten repte er met een
woord over. Zij gaven daarentegen aan dat procesgeoriënteerd, non-hiërarchisch werken voor hen een nieuwe, soms
verbijsterende, maar verfrissende stap in hun parcours was.
Misschien vat deze dialoog uit Hollywood Ending op ironi-

Grunitzky, Claude (ed.), TM Transculturalism. How the world is coming together, True
Agency, Los Angeles & New York, 2004.
Kimchi is een traditioneel Koreaans gerecht dat bestaat uit gefermenteerde chilipeper
en ingelegde groenten. Het wordt bij zo goed als elke maaltijd geserveerd.

5

Er bestaat geen Nederlands equivalent voor nunchi, wat zoveel is als de capaciteit om
iemands kibun of gemoedstoestand in te schatten. Aangezien Koreaanse relaties
gebaseerd zijn op harmonie, is het belangrijk om iemands kibun niet te kwetsen.

Monsoon

© Florian Malzacher
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Florian Malzacher en Helly Minarti

Korea in notities
vertaald door Daniëlle de Regt

In The Interpreter doet agent Sean Penn onderzoek naar

moderne luchthaven. Tijdverschil, slapeloos. En natuur-

Nicole Kidman, omdat ze een gesprek heeft opgevangen

lijk: zonder woorden, nog niet eens lost in translation.

over een aanslag die beraamd wordt op een Afrikaanse

Eerste indrukken door het busraam wanneer het land-

dictator. Ze zegt dat ze het niet erg zou vinden als deze

schap als een ﬁlm voorbij glijdt. Soundtrack komt van de

dictator zou verdwijnen. En Penn suggereert dat dit be-

iPod. Er lijkt hier alleen maar tekst te zijn, alleen maar

tekent dat ze hem dood wil. ‘Nee, dat is niet waar. Als ik

letters die je niet kunt lezen, geen beelden. Huizen tot de

‘verdwijnen’ als ‘dood’ zou vertalen, dan zou ik zonder

nok toe: vol met tekst. Alsof je bent beland in een ﬁlm van

werk zitten. Als ‘dood’ en ‘verdwijnen’ hetzelfde zouden

Godard. Waarom die afwezigheid van beelden? Praktisch

betekenen, dan zou er geen vn bestaan.’ Als tolk voor de

geen iconen, geen foto’s, zelfs advertenties zijn zonder

vn gelooft ze dat de letterlijke betekenis van een woord

beelden. Niet eens de mogelijkheid om te beslissen: is dit

belangrijk is. En ze gelooft in de kracht van woorden.

een ofﬁciële aankondiging, een reclameboodschap, de

‘Vernoem de doden niet’, citeert ze een Afrikaans spreek-

naam van een bedrijf of een paar behulpzame instructies?

woord. ‘Pas als je ze benoemt, zijn ze werkelijk verdwenen.’

Geen aanknopingspunt. En niemand spreekt Engels.

∞∞∞∞∞

We rijden naar Ansan, hoge en monotone ﬂatgebouwen,
twaalf, vijftien verdiepingen, de ene na de andere met grote

Zoals altijd is alles last minute. In de tas twee boeken over

cijfers om ze uit elkaar te houden. Hoe zien deze ﬂats er van-

Korea, de e-mailgesprekken op papier, net zoals de Monsoon

binnen uit? Allemaal hetzelfde? Ertussen staan kerken, ook

weblog. En de gevraagde suggesties van de deelnemers – het

vol met letters. En winkels op de begane grond.

resultaat van een onduidelijke taak voor een onduidelijk

De reisgids vertelt dat Korea één van de meest ﬂorerende

project in een onduidelijk land. Al Gore, Scarlet Johansson,

industrieën heeft, een extreem hoog percentage zelfmoor-

Donald Duck, Haruki Murakami en een paar suggesties

den, een sterk confuciaanse traditie, en veel echtscheidingen

over hoe je je moet gedragen in Aziatische landen op

– en zoals de meeste geïndustrialiseerde naties: er zijn niet

vluchtmonitoren, computerschermen en bladzijden. Geen

meer genoeg kinderen. Wat wil dat ons vertellen? Niet zo

slaap ondanks de alcohol. Aankomst op de schone, hyper-

veel, denk ik.
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Uiteindelijk stopt de bus ergens. Eruit. Waarschijnlijk één

om te gaan kijken in de grootste Kinokuniya Boekhandel.

of twee haltes te vroeg… neem een taxi… hotel Herb… h-e-

Goed gedocumenteerd of volledig leeg – niets ertussenin.

r-b… begrijp je: Herb? Niet dus. Hotel? Ja, ja, hotel…

Probeerde de Koreaanse letters te begrijpen aan de hand van

dat is dan toch al duidelijk. Naar het schijnt bevindt zich

de Chinese hanzi. Het lukte niet om een gelijkenis te vinden.

ernaast een Hotel Las Vegas, dus laten we daar naartoe

De eerste zien er zo geometrisch uit: strepen en cirkels,

gaan… Hotel Vegas lijkt hij te begrijpen, hij begint in

terwijl Chinese karakters ﬂamboyant zijn. Ontmoette Sally

ieder geval toch te rijden, dus laten we maar afwachten…

in de lobby van het (liefdes)hotel. Checkte in. Ontmoette de

Ah, shit, nog maar 4600 Won over van de geldautomaat…

anderen in de Biergarten. Sally, Arco, Paul, Mervin. Tegen dan

een misrekening bij het omzetten van de valuta’s. Kan

voelde Ansan hetzelfde aan als Jakarta’s Kota (Chinatown)

maar beter goed naar de meter blijven kijken… we komen

maar dan lichter, en ‘veiliger’ (lees: niet smerig). Het gebons

aan in Las Vegas voor 4500 Won.

van housemuziek met een hoog aantal bpm (beats per minute).

Een briefje met daarop de plaats waar ik de anderen zal

De ruime (maar lege) discotheek op de derde verdieping. Het

ontmoeten. De man aan de receptie spreekt geen woord

was trouwens zondag. Ik durf te wedden dat ze in het week-

Engels, maar blijft glimlachen en knikt vriendelijk op

end afgeladen is.

alles wat ik vraag of zeg. Dus laten we wandelen naar het
Culturele Centrum van Ansan, er is toch geen geld meer
over om een taxi te nemen, en de kaart van het internet

‘Hoe zie je de rol van de moderatoren?’ vroeg Arco me. Ik

die ik meenam ziet er niet al te ingewikkeld uit. Nog al-

herinner me dat ik iets antwoordde als ‘het faciliteren van

tijd slapeloos. Welkom in Korea.

de deelnemers omdat het eigendom van deze ontmoeting

∞∞∞∞∞
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∞∞∞∞∞

hen toekomt.’ Die vraag stak de komende dagen vaker de
kop op. Sleutelwoorden: platform, kunstenaars, Azië-Eu-

De man aan het immigratieloket inspecteerde mijn paspoort

ropa. Blind dates. ’s Morgens ontmoetten we de Koreaanse

opnieuw, hij plaatste zelfs een minivergrootglas op mijn

organisatoren. We liepen door de doolhofachtige ruimte

Koreaanse visum. Ik keek naar de rij achter me, verontschul-

die het Culturele Centrum van Ansan is. Het is gigantisch,

digend. Ik vroeg de man (opnieuw) iets in de trant van ‘ is

maar tegelijk zo leeg. Waar hingen de kunstenaars uit?

er iets mis?’ en hij mompelde iets terug in onverstaanbaar

Waar was iedereen? Blijkbaar waren ze van ruimte veran-

Engels. Na wat wel een eeuwigheid leek te zijn, ging ik met

derd. De verrassend eigenwijze Seong Hee (die later toegaf

Joned de volgende kamer binnen, samen met een paar man-

dat ze geen e-mails checkt). Eerste ontmoeting – zonder de

nen die er Zuid-Aziatisch uitzagen. Daar vroeg een oudere

mensen die ons later zouden vervoegen. Mervin klonk niet

man om ieder document. ‘Dit is je visum’, zei hij. Dat was

hetzelfde als hij schreef. Jin-Ah was verlegen, maar haar

afgegeven door hun ambassade in Jakarta. Indonesiërs zijn

onderwerp was moedig (‘onderzoeken wat vanbinnen zit en

kwetsbaar voor problemen wanneer ze bepaalde landen bin-

wat vanbuiten, met betrekking tot de Koreaanse cultuur).

nengaan. Of dat heb ik toch gehoord. Maar het echt verra-

Vertaling (‘het klinkt zo abstract, ik weet niet zo goed hoe ik

derlijke gedeelte was normaal gezien het aanvragen van visa.

het moet vertalen’, zei Seong Hee op een gegeven moment).

Dit was me nog nooit eerder overkomen. Londen, Berlijn of

‘Koreanen zijn net zoals Japanners. We zien er beleefd uit,

Beijing, zij lieten me binnen. Toen kwam er een andere man,

maar kunnen gewelddadig zijn’, legde Cheong-sul uit. Joned

deze had een grote glimlach en probeerde ons op ons gemak

introduceerde het woord ‘kimchi’ om mensen eraan te her-

te stellen. Hij zei ‘geen probleem’. Hij inspecteerde onze

inneren de inleiding door te geven aan de volgende. Daarna

documenten. Herhaalde ‘geen probleem’. Maar van zodra hij

stuurden we ze op blind dates. In paren.

weer weg was, keek de eerste man opnieuw naar mijn visum
(zelfs nadat hij telefonisch met Eu Min Jun had gesproken).

∞∞∞∞∞

Nu werd ik nerveus. We zaten nu al bijna een uur vast. En het

Het hoofd nog altijd een paar duizend kilometer verwij-

was één uur voor middernacht. Eindelijk liet hij ons gaan.

derd (of ergens ertussenin), in het midden van een zeer

Het duurde nog een half uur langer voor we Eu Min Jun

onduidelijke situatie van wat de rol van de moderatoren

konden vinden. Ze stond aan een andere uitgang te wachten.

zou moeten inhouden. De kunstenaars introduceren

Godzijdank voor de taxirit. Het was buiten bijna volledig

elkaar in de vorm van blind dates, speelse ontmoetingen

donker, met her en der een hoop rode kruizen. Ik telde. Soms

om elkaar beter te leren kennen. Als een warm up. Onze

stonden er vijf dicht bij elkaar. Er was in de jaren 1980 in

blind date gebeurde live en openlijk: Sally, die ik eventjes

Korea een opleving van het christendom. Ik kende Sen Hea

ontmoette in België, Arco en Helly die ik helemaal nog

Ha en Huh Dong Song uit de danscultuur-kringen. Maar dat

niet had ontmoet. Alleen maar via skype en e-mail… en

was het. Ik had besloten om niets te lezen over Korea, omdat

Arco moet al weer bijna vertrekken.Irritaties, heen en

ik in Jakarta geen fatsoenlijke reisgidsen had gevonden, met

weer, onduidelijke procedures en protocollen.

uitzondering van Simon Winchesters Korea. Had geen tijd
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∞∞∞∞∞

ces zich gedurende de eerste dagen had afgewikkeld, en

Hoe moet je een platform opzetten voor kunstenaars uit

de karakters zich begonnen te incorporeren bij iedere

Europa en Azië? Een platform dat verondersteld wordt een

betrokkene. Groepsdynamiek. Verschillen begonnen

onderzoek op zich te zijn, dat zichzelf deﬁnieert door voort-

zich aan te dienen, niet zeker welke gekleurd werden

gang, niet door vooraf bepaalde antwoorden, structuren en

door bepaalde culturele tinten, en welke door een meer

hiërarchieën? Hoe moet je alles in constante onderhande-

gemeenschappelijke basis zoals iemands artistieke/kri-

ling houden? Choreografen en dansers weten heel goed hoe

tische praktijk. We worstelden met de problematiek van

ze workshops moeten geven, hoe ze dingen moeten laten

‘talen’, persoonlijke verwachtingen – in de vorm van

werken, ze zijn eraan gewend om zich snel aan te passen

wat iemand van thuis had meegenomen (‘ik ben geïn-

aan verschillende strategieën, om andere technieken te

teresseerd in massage’), en degenen die gewoon gesti-

leren. Er is een gemakkelijke manier om te slagen, een ef-

muleerd werden door een nieuwe ruimte (‘de Koreaanse

ﬁciënte manier, gewoon door onmiddellijk aan de slag te

game-lifestyle’).

gaan. Het ontwijkt het taalprobleem door het te vervangen
door een andere taal. We hebben het gevoel dat dit in het ge-

∞∞∞∞∞

val van Monsoon te gemakkelijk zou zijn. Het lijkt gepaster

Het dagboek houdt niet echt steek. Wordt altijd te laat

om ons te begeven op onzeker terrein, zelfs om gefrustreerd

geschreven, soms dagen erna, vermoeid, niet weten waar

te zijn, doordat we niet tot oplossingen komen.

het om draait, beschrijvend, op de verkeerde manier fo-

Dus ons idee voor de werkprocedure is simpel: voor ie-

cussen, waar draait het om?

dereen aankomt, vragen we hen afzonderlijk of ze een
voorstel kunnen meebrengen van hoe we zouden kunnen
werken, hoe we zouden kunnen beginnen. Maar vanaf

∞∞∞∞∞
Het begint met een reis naar Seoul – de behoefte aan

dag één is geen enkele van deze voorstellen gerealiseerd:

oriëntatie, aan het in kaart brengen, is groter dan het

opgedeeld in drie groepen moet er over deze eerste sug-

verlangen naar concentratie en insluiting. Er zijn taken:

gesties van meet af aan opnieuw onderhandeld worden.

dingen uitzoeken over mode, over internet gaming, over

Eén groep begint voorstellen te creëren voor de eerste dag,

begrafenissen (wat een postmoderne keuze van onder-

waarna de volgende groep het overneemt enzovoorts. Op

werpen!) en de resultaten mee terug brengen – maar ze

deze manier kan er onderhandeld worden over strate-

werken vooral als een mogelijke focus voor sight seeing.

gieën, maar ook over de noden die ontstaan en bevredigd

Hoe dan ook: sommige resultaten die de dag erna gepre-

moeten worden (zoals een daguitstap naar Seoel, zoals

senteerd worden, laten beter zien wat het standpunt van

meer of minder inleiding, zoals breekpunten of confron-

mensen is… beter dan de effectieve onderzoeksresulta-

taties). Dus dat is het idee: dat er zich daadwerkelijk een

ten: hoe kijken mensen… Jochen maakt ﬁlmpjes met

samenwerkingsproces zou kunnen ontwikkelen. En dat

zijn telefoon van alledaagse choreograﬁeën, Mervin

er ook een confrontatie kan plaatsvinden tussen verschil-

neemt honderden foto’s die vaak de tussenruimte cap-

lende meningen en strategieën: een groep kan het voor-

teren, Dal vertelt over de zelfmoorden en misdaden en

gestelde proces voor de volgende dag volgen, omkeren, of

de andere duistere kanten van Seoul (wat voor hemzelf

het simpelweg negeren.

als inwoner eerder een liefdesverhaal lijkt). Dus: veel lij-

∞∞∞∞∞

nen. Hoe worden die opgevolgd? De volgende dag focust
op een andere plaats (of misschien ook weer niet) – op de

Met zo’n open voorstel – een structuur zonder struc-

deelnemers, zodat ze elkaars werk leren kennen: twee

tuur – moesten mediatoren en organisatoren ook onder

van hen leggen het werk uit aan een derde. En de manier

elkaar onderhandelen. Proberen om het proces voor te

waarop ze dat doen is tegelijk vooruitstrevend en kolo-

stellen van zodra de procedure is toegepast, het on/be-

niaal: wat neem je van het werk van een ander, en hoe

wust voorstellen van het voorspelbare, terwijl je ook

interpreteer je het? Hoe vertaal je…

opgewonden (of gespannen?) was over het onvoorspelbare. Een reeks van ‘wat-als’. Moesten we over iedere

∞∞∞∞∞

stap een discussie hebben of niet? Wanneer spraken

Er zijn veel verschillende taalproblemen. Twee van de drie

we over dingen die gebeurden of niet gebeurden? Dit

Koreanen (de vierde leeft al vijftien jaar in Parijs) spreken

raakte nooit volledig opgelost, zelfs niet toen het einde

niet veel Engels, eigenlijk spreken ze sowieso niet veel. Be-

in zicht kwam. Het kwam bovendrijven in de vorm van

grijpen ze het niet? Wat begrijpen ze? Interesseert het ze?

verschillende frasen doorheen de twee weken: inter-

Wat is het standpunt van waaruit ze spreken? Welk is het

ventie, feedback, ‘het uitgooien van kleine vissen’ als

onze? Of bestaat er misschien dan toch niet zoveel ver-

een mechanisme, enzovoorts. Allemaal terug te leiden

schil tussen hier en het Westen?

naar de rol van de moderatoren. Vooral nadat het pro-

Het feit dat het Culturele Centrum van Ansan een groot in-
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stituut is en niet erg ﬂexibel – ach ja, zoals grote instituten

hoe alles beïnvloed is door taal, cultuur, ervaring!). De

eigenlijk overal zijn; dat de Gyeonggi Foundation graag

idee dat een non-verbale communicatie minder misver-

een presentatie zou hebben aan het einde – ach ja, zoals

standen creëert. Daarom wordt er verondersteld dat inter-

foundations eigenlijk overal zijn. Dat ze hun eigen kun-

culturele samenwerkingen in het dansveld gemakkelijker

stenaars meebrengen, dat ze sceptisch staan ten opzichte

zijn dan in andere velden. Maar dat is natuurlijk niet

van benaderingswijzen die te open zijn: overal. En de kun-

waar: ze oefenen meestal niet genoeg druk uit, ze zijn te

stenaars zelf: waarover zou een conceptueel georiënteerde

snel tevreden met het goede gevoel van een schijnbaar we-

choreograaf moeten praten met een redelijk traditionele

derzijds begrip. Non-verbale taal leidt gemakkelijker tot

dramaregisseur, ongeacht waar? Dus waar ligt het cultu-

onbegrip door te blijven denken dat er een gemeenschap-

rele verschil? Naast de meer folkloristische aspecten zoals

pelijke waarheid is. Velen zullen het niet graag horen:

het constante buigen, het doorgeven van dingen met twee

maar dat is puur esoterisch. Er is geen gemakkelijke ma-

handen, het permanent uitwisselen van visitekaartjes? Het

nier (misschien ben ik uiteindelijk toch te protestants…

probleem ligt vóór het in vertaling gaan. Het probleem is

nu we het dan toch hebben over culturele invloeden). Zo-

uitvinden wat er vertaald moet worden.

als in iedere taal ligt gemakkelijk begrijpen in het stellen

Op deze manier werken, al die ideeën over work in progress,

van simpele vragen. We zullen het overwinnen…

het vermijden van een doel, een product, een auteur, is een

Zodra je meer druk uitoefent, zullen fysieke misverstanden

moeilijke benadering voor veel kunstenaars die dat niet

net zo goed verbale zijn. En een minder hiërarchische cultu-

gewend zijn. Wanneer zijn al deze onderzoeken, deze in pro-

rele uitwisseling zou hiermee moeten kunnen omgaan. Niet

gress- en labodingen in het Westen begonnen? En in welke

door de kleinste gemene deler te vinden, maar door te mik-

mate zijn die gemeengoed, afgezien van het gegeven dat het

ken op de grootste. En natuurlijk door falen en falen. Er lijkt

altijd diezelfde plaatsen met diezelfde kunstenaars zijn?

een verband te bestaan tussen dit en de ramp van de inter-
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culturele en integrationele politiek van de laatste decennia.
∞∞∞∞∞

Zo. Dus we willen vasthouden aan de misverstanden, ze
op de voorgrond brengen, ongeacht of ze verbaal of non-

Maar zagen we dit van tevoren al niet aankomen? Helemaal aan

verbaal zijn. Dat is het idee van de procedure achter deze

het begin bespraken we hoe we het beste konden anticiperen

eerste Monsoon: om binnen dit kader zo dicht mogelijk bij

op dit probleem, en we waren overeengekomen een strategie

non-hiërarchische communicatie te komen, door de hiërar-

toe te passen, namelijk: kunstenaars selecteren die het Engels

chieën van genegeerde misverstanden te ontmoedigen.

voldoende beheersen. Dit was waarschijnlijk niet zo’n goede

Maar er is natuurlijk ook nog een andere drijfveer: de wens

keuze omdat het beperkend en niet inclusief is, maar we namen

om overeen te komen, de wens van harmonie. En de drijf-

deze beslissing tenminste met ons volle verstand. Of dat dacht

veer om dingen in gang te zetten, te werken, te produceren.

ik toch. Helaas, niet gelukt om deze kwestie door te duwen bij

De tactieken van het constante uitstel zijn frustrerend. Om

de Koreaanse gastheer. Als we dat tenminste hadden gedaan,

door deze frustratie te gaan totdat ze zoveel druk produ-

dan had er overeengekomen kunnen worden om een profes-

ceert dat iedereen zichzelf moet positioneren, en dan weer

sionele vertaler te hebben voor de volledige duur van Monsoon,

door te gaan, produceert niet noodzakelijkerwijs gevoelens

één die tenminste bekend is met de hedendaagse kunstpraktijk.

van tevredenheid. Net zoals met de workshop van drie jaar

(In plaats daarvan hadden we er nu meerdere, die – vrijwillig?

geleden, georganiseerd door Bojana Cvejic en Jan Ritsema

- binnen en buiten liepen naar gelang hun andere schema’s.) Ik

aan de International Summer Academy die ik co-cureerde.

heb gezien dat het eerste model tot op zekere hoogte werkte bij

Mensen klaagden dat ze het niet begrepen, Brian Holmes

andere platforms gelijkaardig aan Monsoon, misschien kan dit

liep kwaad weg, zoveel onbegrip, koppigheid en spanning.

de onderhandeling zijn? Maar zelfs als dit bereikt kon worden,

Na drie, vier dagen moest iedereen in de groep een positie

dan zouden we slechts één laag van de vertaling/het vertalen

voor zichzelf gevonden hebben, een plaats. En nadat we

aanraken, namelijk de linguïstische. Maar de andere (mogelijke)

door zoveel gegaan waren, was er uiteindelijk een euforie

lagen…

in de plaats van een spanning. Zou er een eenvoudigere

∞∞∞∞∞

weg geweest zijn? Is het onze verantwoordelijkheid, als
organisatoren, om de plooien eerder glad te strijken?

Frustratie als een concept. Wanneer moeten moderatoren

Monsoon # 1 gaat uiteindelijk niet de harde toer op – na

modereren? Wanneer is de tijd rijp om plannen te veran-

een paar nachten drinken en discussiëren besluiten we

deren? Onmiddellijk wanneer de eerste problemen rijzen?

te onderhandelen over een compromis. Frustratie wordt

Of nooit? Wanneer druk uitoefenen? Moet er sowieso

opgevangen door kleine veranderingen in de procedure,

druk uitgeoefend worden?

misschien kan de kleinste gemene deler dan toch niet zo

Er bestaat nog altijd de gangbare idee dat dans een uni-

gemakkelijk gevonden worden. Het idee dat de taak van

versele taal is (na al die jaren van proberen te begrijpen

een moderator precies zou kunnen bestaan uit het verzet
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tegen modereren, is misschien niet de meeste geschikte

Aan de andere, parallelle kant was er ook een grijs gebied van niet-

opener voor een dergelijk project.

besef. Hoewel we de meeste commentaren van de niet-Koreaanse

Maar uiteindelijk denk ik dat we de basis hebben ge-

deelnemers oppikten buiten het formele forum – vooral de harde,

vormd van hoe Monsoon zou kunnen werken. Er bestaat

kritische, meest gefrustreerde en onverschillige – kwamen we het

uiteindelijk altijd een verschil tussen concept en realiteit.

eigenlijk niet te weten van de Koreanen, vooral van de twee die het

Net zoveel in conceptuele kunst als in het leven.

Engels niet goed beheersten. Ze hadden hun best gedaan om bij te

∞∞∞∞∞

benen – vooral met het oog op het grote gebrek aan vertaling (facilitatering). Maar zoals Jin-Ah spitsvondig opmerkte in haar laat-

Het laatste loodje: de laatste presentatie, de groep krimpt

ste e-mail: ze zou het niet zo leuk vinden als Dal er niet zou zijn.

van drie naar twee. Proposities. Harde onderhandelingen.

Het probleem was dat er zo weinig middelen (‘tools’) waren waar

Daniels ‘lichaamscultuur van de stad’-project trekt An-

we gebruik van konden maken om al deze ‘vertaling’-verwik-

dré, Cheong-Seu en Seulgi aan, terwijl Dals interesse om

kelingen te decoderen, met het oog op het gegeven dat er niet

Seouls kunstmatige stroom (een rivier die door het stads-

hetzelfde engagement was van de gastheer, zelfs als we ons vast-

bestuur onlangs gerestaureerd werd door een aantal tra-

klampten aan (en verbijsterd waren door) een exemplaar van een

ditionele markten af te breken) te linken aan de praktijk

paperback ‘cultuurshock’. Dat liet me inderdaad de effectiviteit

van acupunctuur trekt Paul, Joned, Jin-Ah en Mervin aan.

van het uitoefenen van druk bevragen – in twijfel trekken –, en

In de eerste groep lijkt alles vlot te verlopen (of: in wer-

ik distantieerde mezelf, misschien lafhartig, van het idee van

king te zijn). Een gedocumenteerd onderzoeksbezoek aan

‘frustratie als een concept’. Het is zoals één van die I Tjing-ora-

een Koreaanse sauna waar ze de noodzakelijke rituelen

kels: hoe kunnen we druk uitoefenen zonder druk? De daad van

uitvoeren en zoveel mogelijk lichaamsgadgets testen.

dingen te accepteren zoals ze zijn?

Ondertussen is de tweede groep een grote omweg aan
het nemen, verdiept in een opeenstapeling van verhalen

∞∞∞∞∞

vertellen aan elkaar, en niet in staat om een strategie te

Dertig seconden stilte, zegt Mervin. Want stilte heeft

vinden om dat te kaderen/structureren. Dag in dag uit

geen vertaling nodig. Hoewel dit, vanuit een Freudiaans,

een impasse. Totdat de eigenlijke kunstmatige stroom

westers oogpunt op cultuur dan toch, duidelijk niet waar

transformeert in metaforen, tot een reeks van individuele

is – de stilte mag dan hetzelfde zijn, maar de interpretatie

monologen die uitwaaieren tot de lokaliteiten van iedere

ervan is bijzonder geladen.

verhalenverteller. Pauls rivier neemt de vorm aan van
Hollands water… gevolgd door Joneds vertelling over drie

∞∞∞∞∞

steden in Java en zijn eigen artistieke praktijk… naar Dals

Laatste ronde, samenvattingstijd, iedereen mag een

krokodillen-thriller over verloren reptielen in de kunst-

vraag stellen: ‘Denk je dat Monsoon langer had moeten

matige stroom van Seoul… dan Jin-Ah met haar persoon-

duren? Wat denk je dat culturele uitwisseling waard is?

lijke mijmeringen over het leven… en Mervin met een

Veranderde je perspectief op je eigen werk? Bestaat er een

verhaal over een prostituee en haar kanker-in-de-ruimte-

verband tussen het feit dat het vandaag begint te regenen,

ironie als een metafoor hoe de miserie van het dagelijkse

en dat dit de laatste dag van Monsoon is? Hoe kunnen we

leven en bredere perspectieven samen kunnen vloeien.

elkaar weer ontmoeten en samenwerken? Waren de deel-

‘De druk om uiteindelijk iets te moeten tonen hielp inder-

nemers te verschillend? Welke dingen zouden erop wijzen

daad. Maar ik had dit laatste proces geen dag langer

dat Monsoon goed verliep? Is culturele uitwisseling ge-

kunnen uitstaan.’ (Paul)

doemd om te mislukken? Waar begint de grens?

∞∞∞∞∞

De ongestelde vraag: is het concept van mislukking en
risico dat zo vaak naar boven komt drijven, een westers

Confrontatie als een natuurlijke manier – of een consequentie

concept? (Het lijkt alsof het altijd alleen maar wordt aan-

– om frustratie te overwinnen, vond wel plaats. Maar alleen in

gehaald door de Europeanen).

fricties. Misschien was dat goed, misschien ook niet. De beste
vonden na de werkuren plaats: tijdens gesprekken aan de bar,
tijdens het eten, andere tête-à-têtes. Achteraf bekeken hadden

∞∞∞∞∞
Aan het einde van The Interpreter ontmoeten Kidman en

wij dit als moderatoren moeten opwerpen tijdens de groeps-

Penn, die doorheen de ﬁlm een vreemdsoortige verhou-

bijeenkomsten – door het (eerder) formeel aan te brengen. De

ding hadden zonder seksuele ontmoeting, elkaar voor de

daad van het uitoefenen van druk. Het besef was tastbaar: het

laatste keer. Nadat ze al afscheid van elkaar hebben geno-

on/begrip. Maar hoe konden we dit besef van het bestaande,

men, draait Kidman zich om en vraagt ze naar de naam

continue on/begrip het platform laten overstijgen (en niet al-

van de onlangs overleden vrouw van Penn. Hij antwoordt,

leen maar stoppen bij de erkenning ervan)? Impasse. Frustratie,

en ze zegt iets terug in een Afrikaanse taal. ‘Rust in vre-

noem maar op.

de?’ raadt hij. ‘Zoiets’, zegt ze. Ze glimlacht en vertrekt.

ONSCHULD
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Van La Mamma tot Mohammed

Maatschappijkritisch theater op Festival de Liège
Wouter Hillaert

Festival de Liège? Zet het Timefestival in de Hallen

Bom op de kermis

van Schaarbeek en je krijgt ongeveer dit tweejaar-

Het duidelijkst schijnt dat totaalproﬁel door in het carna-

lijks hebbeding van Jean-Louis Colinet, intussen

valeske Cani di Bancata van de Siciliaanse theatermaakster

ook directeur van Théâtre National. Ongeveer, want

Emma Dante (1967), die in 2005 al op het festival stond met

Festival de Liège bleek op zijn vierde editie begin

La Scimia. Ook in deze nieuwe voorstelling, waarvan de titel

dit jaar weer vooral zichzelf: bewust internationaal,

verwijst naar straathonden die aanvallen op wat markt-

maar zonder de vormelijke hipheid die daar op het

kramers achterlaten, wordt haar geboortestad Palermo

KunstenFESTIVALdesArts soms bij hoort. In de im-

gelinkt aan haar favoriete familiethema. Maar meer dan

mense hal van de Manège is de sfeer veeleer volks en

ooit mikt Dante nu op het explosieve brandpunt van die

gezellig, stemmig socialistisch. Ook de producties

kruising: de mafﬁa. Het centrale banket in de show, met

die Colinet er uitnodigt, hebben in al hun verschei-

‘la Mamma’ aan de kop van een schuin aﬂopende tafel met

denheid een eigen gezicht. Vooral door hun speelstijl

hitsige macho’s, blijkt veel meer dan het lieﬂijke etentje

bieden ze een staalkaart van strategieën om ‘het nu

waar het voor doorgaat. Het is een clandestiene raad met

te ondervragen’.

strenge hiërarchische structuren, verbeeld als een Laatste
Avondmaal. Neemt en drinkt mijn bloed, opdat u mij niet

Die ondervraging van het maatschappelijke heden is

zal verraden. Die link tussen het fundamentalistische ka-

maar één van de typische clausen die Colinet in de festi-

tholicisme van vele mafﬁabonzen, en de moorddadige ‘oog

valbrochure poneert als inzet voor zijn programma. Het

om oog, tand om tand’ systematiek die ze daarnaast han-

gaat hem om ‘een scherpe blik op onze tijd’, die ‘meer dan

teren, bepaalt de hele voorstelling. Ze is opgebouwd als een

ooit lijdt aan moorddadige waanzin, barbaarse identi-

eucharistische liturgie, die Dante van binnenuit opblaast.

teitskwesties, allerlei vormen van uitsluiting en de terug-

Zo spreekt la Mamma, na de initiatierite van een nieuw

plooiing op onszelf ’. Daarom vindt Colinet de nood hoog

mafﬁalid voor een Mariabeeld, de klassieke vredeswens

‘om onze eigen grenzen te overstijgen, de ander en de

uit: ‘geeft elkaar de vrede’. Achter haar gaan de mannen

anderen te gaan ontmoeten, zich te openen op de wereld,

prompt op de vuist, waarna ze op een vrolijk folkloredeun-

op zijn culturen en zijn talen, en zo vreemde blikken te

tje gaan paardansen met houten pistolen in mekaars nek.

kruisen, ons te wagen op onzekere wegen en onbekende

Het heeft die pertinente eenduidigheid waar we in Vlaan-

territoria’. Bij zo’n engagementsverklaring kan je niet

deren wel eens van huiveren, maar beeldend weet Dante

anders dan grimassen. Ze staat tegenwoordig in elke

haar elf acteurs maximaal te doen renderen. Als zij zich

seizoensbrochure, zoals een McDonald’s in elke stad.

aan het slot allemaal uitkleden en zich als hijgende honden

Maatschappelijke betrokkenheid lijkt soms een ﬁnanciële

gaan staan afrukken voor een kaart van Italië op haar kop,

investering geworden, een handig staaltje cultuurpoli-

met Sicilië bovenaan, voel je in je buik wat dit in hun eigen

tiek, met grote pr-slogans als ‘openheid’, ‘diversiteit’ en

regio moet hebben betekend. Want het is niet zozeer de

‘betrokkenheid’. Colinet probeert ze zelfs niet creatief

mafﬁa die Dante wil portretteren, zoals de ijzeren tante

te vermommen achter een eigen huisstijl. Het is zijn

zelf betoogde in het nagesprek met Colinet, maar de kleine

huisstijl, sinds de eerste editie van zijn Festival de Liège

mafﬁoso in alle Sicilianen.

in 2001: rechttoe rechtaan, niet te hoogdravend, simpel

Dat politieke effect van Cani di Bancata berust grotendeels

idealistisch (net zoals hij nog altijd zelf zijn sjekkies rolt).

op de gekozen speelstijl, een theatraal gegeven dat naast

Maar hoe dubbel zijn vertoog over ‘ont-eigen-ing’ ook

tekst en toneelbeeld nog zelden uitgebuit wordt als kri-

geworden is nu hij met zijn directeurschap van Théâtre

tisch instrument. Dante hanteert een van elke psycholo-

National de grootste culturele cumul in België bestiert,

gie ontdane, bijna clowneske stijl: een Brechtiaanse erfe-

toch is er één groot verschil met veel andere managers

nis die via Pasolini, Pirandello en Dario Fo uitgegroeid is

van ‘maatschappelijk betrokken’ instellingen. Colinets

tot een Italiaans keurmerk dat vandaag ook het werk van

programma maakt zijn praatje wáár. Voor geen van de vijf

Pippo Delbono sterk bepaalt. Dantes acteurs steken het

buitenlandse voorstellingen die ik deze editie meepikte,

machismo van hun rol als een vette pluim op hun vilten

was veel fantasie nodig om te zien hoe ze uitkeken op de

hoed, en spelen met dito uitzwaaiende gebaren. Het geeft

geldende wereldse kwesties. Ze deden dat zeker niet al-

hen een charmante naïviteit waartegen Dante het straffe

lemaal met dezelfde scherpe blik, maar wél met hetzelfde

sérieux van de slotscène des te scherper kan uitspelen. Als

voluntarisme. Net als het festival zelf.

een bom op de kermis, dat effect.
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De volkse speelstijl helpt de Siciliaanse regisseuse om

niet dat jullie gepropageerde inlevingsvermogen jullie

expliciet te zijn zonder moralistisch te gaan klinken.

van je medeplichtigheid ontslaat! Hoewel zo’n directe

En precies diezelfde handigheid zag je toegepast in de

aanspreking veel politieker werkt dan de klassieke verket-

openingsvoorstelling Saadi, agence de gaieté, een klassieke

tering van een gezamenlijke vijand (de media, extreem

komedie van de Iraanse grootmeester Saadi Afshar in de

rechts, het kapitalisme), lijdt Norén aan hetzelfde euvel

traditie van Siah Bâzi. Dit vrolijke en rijk gekostumeerde

als Colinet in zijn programmaverklaring: hij grossiert in

volkstheater is opgebouwd rond de ﬁguur van ‘de zwarte’,

eendimensionaliteit. Ook als regisseur, wanneer hij Tis-

een simpele Tijl Uilenspiegel die met veel geste gespeeld

mer op de naakte beton van Hangar Saint-Luc simpelweg

wordt door de zeventigjarige Afshar zelf. Als een politieke

de wapens van Bosse bloot laat leggen, en elke artistieke

clown mag hij er alles uitﬂoepen wat de gewone Iraanse

décalage tussen tekst en beeld opschort. Dat Le 20 novem-

toeschouwer vaak alleen durft denken. Zo kleedt zijn

bre desondanks aankomt als een schot in je maag, is háár

‘zwarte’ de hogere hofhouding in dit stuk volledig uit,

verdienste. Met opgetrokken schouders, stram van span-

nadat hij bij een magische bron verwisseld is geraakt met

ning en pure haat, bereikt Tismer (in 2005 actrice van het

de koning zelf. Het is de omkering die elk carnavalsfeest

jaar in Duitsland, als Nora in Thomas Ostermeiers moder-

schraagt. Maar Colinet maakt er nog zo veel meer van

nisering van Een poppenhuis) een naturalisme dat je in het

door Saadi, agence de gaieté te laten voorafgaan door de ﬁlm-

Vlaamse theater nog even weinig uitgebuit ziet worden

documentaire Les ouvriers de joie van Maryam Khakipour,

als de burleske commedia dell’arte van Emma Dante. Ze

waarin de opgelegde sluiting van Afshars theatertje in

speelt geen manifest, ze is het. En met geklauwde heftig-

Teheran geschetst wordt tegen de bredere teloorgang van

heid springt ze zo op haar publiek af. Je kan niet anders

Irans levendige theaterscène sinds de revolutie van 1979.

dan je overgeven.

Is het theaterstuk zelf een banaal sprookje, de kaderende

Nog Duitse Gründlichkeit, zij het met meer onderliggende

ﬁlm maakt het tot een politieke overlevingsstrategie.

ironie, spreidt Unter Eis (Das System 2) tentoon, een voorstelling van de Berlijnse Schaubühne am Lehniner Platz

Politiek is economie

op tekst en regie van de jonge rijzende ster Falk Richter.

Volledig tegengesteld aan de subversieve lach van Afshar

Hij plaatst zijn drie acteurs achter een lange conferen-

en zijn troep is de bijna agressieve inleving van de Duitse

tietafel, bedekt met het glanzende marmer van com-

topactrice Anne Tismer in de jonge schutter aan wie ouwe

merciële onkreukbaarheid en gladde aandelenhandel. De

getrouwe Lars Norén het woord leent in Le 20 novembre.

bijhorende microfoontjes lijken wel meer bedoeld voor

De titel van de monoloog, Noréns eerste na ruim zestig

regeringsmededelingen, maar dat is precies het verhaal

stukken, verwijst naar de datum in 2006 waarop de acht-

van Richter: economie is politiek, en politiek is economie.

tienjarige Bastian Bosse in zijn middelbare school in het

Zo voert één van de drie accountants een overtuigend

Duitse Emsdetten dertig mensen verwondde voor hij

pleidooi voor de vervanging van de democratie door een

zichzelf voor de kop schoot. Uit de videoboodschap en de

oligarchie van wijzen, die aanblijven zolang als nodig is

dagboeken die de politie achteraf bij hem thuis aantrof,

om de staat via objectieve feitenanalyses te stroomlijnen

heeft de Zweedse schrijver rijkelijk geciteerd. ‘Mijn daden

tot een bedrijf dat wél vooruit wil. ‘Veertig procent van de

zijn het gevolg van jullie wereld, die mij niet wil laten zijn

huidige arbeid is simulering, steun aan sectoren die niet

wie ik ben.’ Norén bouwde op deze nihilistische schreeuw

renderen. Democratie is een schijntoestand, gebouwd

om hulp één lange verdedigingsrede, die het schotsdrama

op slecht bestuur, eeuwige onderhandelingen, persge-

ontdoet van zijn individueel-psychologische aandriften

voeligheden.’ Kan je hem ongelijk geven? Richter dient

en volledig inbedt in sociaal-maatschappelijke wan-

hem zelf van antwoord met de poëzie waarin de oudere

verhoudingen: de prestatiedwang in het onderwijs, de

manager, Paul Niemand, blijft steken in een traumatische

burgerlijke levensprogrammering waar die toe leidt, de

still uit zijn jeugd: onbeweeglijk starend naar opstijgende

kapitalisering van de winners op de kap van de losers. ‘Als u

en landende vliegtuigen op de tarmac. Hij is bij alle voor-

gelukkig bent’, spuwt Tismer tegen het publiek met een

uitgang emotioneel ‘bevroren’, en zal na een droog func-

blik waar je bang van wordt, ‘dan is dat enkel omdat u een

tioneringsgesprek ook daadwerkelijk gedumpt worden

ander in uw plaats zijn kloten laat afdraaien’.

(want hij is zijn veertigste voorbij).

Meer nog dan tegen rechtse conservatieven lijkt Norén

In die subjectivering van objectieve maatschappelijke

zich te keren tegen progressief links in de zaal: denk maar

tendensen toont Richter zich een meer veelzijdig en bij
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uitstek eigentijds auteur dan Norén, wanneer hij zijn

geliefde Troy in de WTC-torens). Toch bezorgt deze Mo-

personages steeds meer laat vervreemden in virtuele

hammed haar even later in haar loft hét orgasme van haar

projectiebeelden van neonverlichte kantoorgebouwen,

leven. Vanaf daar slaat het vertelde script driftig op hol,

anonieme stadsbeelden en zinnelijke reclameborden op

met een bezoek van Osama, langs een zelfmoordaanslag

het achterdoek. Maar de zaak blijft dat Unter Eis weinig

op Disney World Parijs, het verraad van Amy, en haar

toevoegt aan eerdere rekeningen die van het hyperka-

heldhaftige bevrijdingsdaad in de gevangenis waar Mo-

pitalisme gemaakt zijn, niet in het minst door Richters

hammed gevangen zit. Wat Amy fantaseert en wat (ﬁlmi-

stadsgenoten Frank Castorf en René Pollesch. Wat moet

sche) werkelijkheid is, wordt volstrekt onduidelijk, en net

je als individuele kijker met zulke abstracte tableaus van

daar ligt de sterkte van Ravenhills tekst. Hilarisch speelt

hoogeconomisch globalisme?

hij met verinnerlijkte Westerse clichés van moslimextremisme en geeft hij tegelijk lucht aan onze onderbewuste

Vervormende fictiespiegel

jaloezie op de blinde overtuiging en daadkracht ervan.

‘Spiegels’ is misschien nog de beste noemer voor de bui-

Anders dan de vier andere producties die ik op Festival de

tenlandse producties die Colinet bij voorkeur naar Luik

Liège zag, vond Product een pienter politieke vorm voor

haalt. Ze grijpen – zoals beloofd – vaak zo direct in op de

een dubbelgelaagde inhoud: de wereldse werkelijkheid

nieuwswerkelijkheid van mafﬁageweld, staatscensuur,

krijgt hier gestalte via een ingeschreven vervormende ﬁc-

schooldrama’s en neoliberalisme dat ze die actualiteiten

tiespiegel, waardoor die zelf het onderwerp wordt. Voeg

soms nog moeilijk overstijgen. Samen geven ze laxeerthe-

daarbij de erg geprononceerde zegging en gespeelde stun-

ater: ze duwen je met de neus in de stront van de wereld

teligheid van Ravenhill, zijn stilzwijgende tegenspeelster

om hem zo weer even beter te helpen verteren. Maar bie-

die voortdurend wil opstappen, je eigen voortdurende

den ze ook een inhoudelijke meerwaarde, extra mentaal

‘waar moet dit heen?’-verwarring, en je krijgt precies de

voedsel? Zeker nodigen de meer volkseigen voorstellin-

grond die nodig is voor de echt kritische inwerking van

gen Cani di Bancata en Saadi, agence de gaieté uit tot nieuwe

een artistiek product: het laat vragen.

inzichten op verre werkelijkheden. En natuurlijk schuren

Als Colinet zegt voor zijn vierde editie op zoek te zijn

en strijden onder de expliciete manifestaties van Norén

geweest ‘naar makers met een eigen taal die het over de

en Richter nog alle tegengestelde nuances waar zij ooit op

wereld hebben’, dan heeft hij zijn missie dus volbracht.

gestoten zijn tijdens hun dramaturgisch vooronderzoek.

Niet zelden was het – in die vijf van in totaal achttien

Maar de kracht van al deze producties blijft toch sterk

geprogrammeerde producties – meer wereld dan taal.

afhankelijk van hoe hun acteurs ze op scène verkopen: in

Maar liever zo dan omgekeerd, zoals in meerdere van die

een speelstijl die – vrolijk afstandelijk of net erg serieus in-

zogezegd ‘maatschappijbetrokken’ cultuurhuizen in

geleefd – de gekozen materie veel meer weet te politiseren

Vlaanderen. En welke makers! In zijn uppie zorgt Colinet

dan wat tekst en beeld aan kritisch gehalte in zich dragen.

ervoor dat vermaarde namen als Lars Norén en Thomas

De enige productie die echt weet te vervreemden, en dit

Ostermeier om de twee jaar ook nog eens in België te

op álle vlakken, is Product van Mark Ravenhill, de Engelse

zien zijn, terwijl hij daarnaast volop investeert in nieuwe

auteur die met Shopping and Fucking ooit het in yer face-thea-

beloftes als Emma Dante en Falk Richter. En als dat niet

ter mee lanceerde. In zijn nieuwe tekst is de uitgangssitu-

voldoet als verklaring voor waarom ik aan Festival de

atie een stuk banaler: een ﬁlmregisseur (gespeeld door

Liège een stukje hart verloren heb, dan hopelijk dit wel:

Ravenhill zelf) doet een uur lang een Hollywood-script

in de Manège barst het telkens een halfuur na de voor-

uit de doeken aan een droomactrice die voor de rest haar

stellingen totaal los, met tussen de wankele cafétafeltjes

welgevormde mond moet houden. Waar Richter vertrok

populaire performances zoals een schlagers zingende

van politieke toestanden en er een menselijk gezicht aan

opdienster, of een bingo-entertainer die veel te hard in

gaf, doet Ravenhill het omgekeerde: vanuit een strikt per-

zijn micro schreeuwt en tussen zijn nummertjes keiharde

soonlijke situatie (een man wil een vrouw verleiden – of

techno draait. Op het KunstenfestivaldesArts zien we

dat gevoel krijg je toch), ontstaat een politieke storytelling.

dat nog niet zo snel gebeuren…

De regisseur laat zijn hoofdrol Amy in Heathrow landen
naast een moslim met enkel een mes en een gebedsmatje.
Binnen de kortste keren heeft ze er in haar verbeelding
een gevaarlijke extremist van gemaakt (ze verloor haar
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Tussen transgressie & banaliteit:
de valkuilen van de transculturele praktijk
Elke Van campenhout
Tijdens Something Raw, het festival voor jonge dansers in Amsterdam,
organiseerde het Frascatitheater het debat ‘Something Special’. Naar aanleiding
van het samenwerkingsmodel dat Emio Greco/PC ontwikkelde met de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten in 2005, werden vier gasten rond de tafel verzameld.
Tijdens het drie uur durend debat werd onder meer gepraat over de noodzaak om
de theaterzaal in te ruilen voor een expliciet maatschappelijk geëngageerde positie.
Waar ligt de verantwoordelijkheid van de kunstenaar? Moet hij zijn eigen positie
herzien om de broodnodige transculturele communicatie mogelijk te maken?
De theatermaker in de school, op de straat, in de manege, of toch opnieuw
gewoon in het theater? Etcetera selecteerde uit het debat een aantal opinies van
etcetera 106

Ivana Müller, Karine Saporta en Ibrahim Quraishi.
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Tussen trangressie & banaliteit

Karine Saporta: Voor mij is het als kunstenaar altijd belang-

houden met de basiselementen van dans: dat je anders met

rijk om kritisch te staan tegenover de maatschappij. We leven in erg

tijd en ruimte kunt omspringen, met de zeer speciﬁeke

comfortabele tijden, in een al even comfortabel stuk van de

parameters van onze kunst.

wereld. Maar we zijn even goed deel van het beslissingspro-

Ik wilde voor mijn gezelschap een mobiele structuur gene-

ces van dit stuk van de wereld, waarin bepaald wordt wat

reren, waardoor het mogelijk zou worden om overal in de

er met een ander stuk van de wereld gebeurt. En de manier

wereld aanwezig te zijn: een mobiel theater. Dat theater zal

waarop je daarmee omgaat bepaalt je artistieke politieke

voor zes maanden in Parijs worden geïnstalleerd en de rest

standpunt. Voor mij betekent dit dat ik Frankrijk heb verla-

van het jaar onderweg zijn. Dit theater is een ‘dansoir': zo-

ten, om te gaan werken in landen die er andere gewoonten

als je in het Frans een ‘patinoire’ hebt waar je kan ijsschaat-

op nahouden op het vlak van dans en muziek. Ik heb drie

sen, of een ‘fumoir’ waar je kan roken, is er nu dus voor

jaar in India gewerkt, een tijd in Madagaskar, en ik heb

dansers een ‘dansoir’. In een ‘dansoir’ zou je tot een andere

besloten dat ik ver genoeg af moet staan van mijn eigen cul-

verhouding met het publiek moeten komen: een publiek

tuur, om te kunnen zien wat er niet aan klopt. Ik wilde rei-

dat zelf aan het dansen slaat, volgens bepaalde patronen.

zen en studeren, en op zoek gaan naar nieuwe oplossingen

Iets als een bal of een dansavond, wat niet bepaald positief

voor mijn choreograﬁsche vraagstelling. We beseffen vaak

wordt onthaald door het goed geïnformeerde, gesoﬁsti-

niet hoeveel dansgeschiedenis er ons vooraf gaat. We den-

ceerde artistieke milieu. Het is een plek waar niet-professi-

ken dat de moderne dans revolutionair is geweest, omdat er

onelen zich op een expressieve manier uitleven. Daarnaast

toen vormelijk heel veel ideeën zijn ontwikkeld die nu nog

heb je de kunstenaar, die een soort sociale werker wordt,

altijd in de hedendaagse dans worden gebruikt. Maar als je

en wiens taak het is om aan een groter publiek de mid-

naar de geschiedenis kijkt, zie je heel wat andere oplossin-

delen te geven om te dansen. Ik denk dat we een aantal

gen opduiken. In Frankrijk werd de populaire cultuur na

zeer eenvoudige hulpmiddelen hebben ontwikkeld waar

de Revolutie bijvoorbeeld zeer negatief bekeken. Het is heel

mensen mee kunnen improviseren gedurende een avond.

moeilijk uit te vinden wat er toen werd gemaakt door niet-

Zoals koppeldansen als contactimprovisatie of tango, waar

professionele muzikanten of dansers, hoewel dat toch een

volgens mij heel wat gelijkenissen tussen zitten die nooit

belangrijke erfenis is. Het is bijna makkelijker om Indische

zijn onderzocht. We kunnen het publiek helpen om terug

oplossingen te bestuderen die al eeuwen en eeuwen be-

van dans te houden.

staan. Als je op je eigen terrein blijft zie je dat het grootste
deel van de productie gebaseerd is op bourgeois principes:

Ivana Müller:Ik werk op zeer verschillende domeinen:

op de individuele verhouding tussen jezelf en je creatie, die

ik maak voorstellingen, ik doe lezingen, ik schrijf,… Al die

erg egocentrisch is, en vaak ook arrogant.

praktijken samen beïnvloeden mijn positie in de samenle-

In die drie jaar heb ik heel veel ontdekt. Maar ik heb vooral

ving. Voor mij is het wel degelijk de bedoeling om binnen

gewerkt aan het creëren van een tegengewicht voor de

die ‘bourgeois’ omgeving te blijven werken, en er op in

eigengereide manier waarop de hedendaagse kunstenaar

te werken van binnenuit. Ik ben dus niet van plan om in

doorgaans functioneert, en de mythe van het verbeelding-

de nabije toekomst naar India te trekken, of in scholen te

rijke, creatieve culturele klimaat van Europa.

gaan werken. Ik wil graag binnen die kleine gemeenschap

Volgens mij wordt de Westerse kunst op dit moment

blijven, en proberen om de regels van de communicatie van

geplaagd door een grote armoede. Ik denk dat je in een

binnenuit te veranderen.

samenleving waaruit de rituelen, de religie, de heilige

Een deel van mijn artistieke praktijk valt onder het lisa-

dimensie, de metafysica aan het verdwijnen is, steeds meer

project dat ik heb opgezet samen met drie andere artiesten,

nadruk gaat leggen op sociale onderwerpen en ideeën.

performers, antropologen,… Het is een gezelschap dat er

We gaan ervan uit dat alles relatief is, en zijn minder ver-

niet zozeer op uit is om werk te maken, maar wel om de

bonden met het idee van de cirkel, van de natuur, van het

discussie over dat werk open te trekken. We zijn allemaal

absolute. Dat zijn zeer oude ideeën, die alles te maken heb-

erg verschillend, en we zijn ook niet altijd allemaal even

ben met ritme. Het is erg interessant om te ontdekken dat

overtuigd van mekaars werk, en dus zijn we ook erg kri-

wiskunde bijvoorbeeld een erg geheimzinnig en magisch

tisch voor mekaar. Maar we willen onze artistieke praktijk

domein was. Door te kijken naar het ritmisch systeem in

wel laten evolueren door dit bespreekbaar te maken. We

India, heb ik mijn relatie tot compositie veranderd, en het

willen ook uit de productie-georiënteerde manier van

idee dat ik had van creatie. Het idee dat je je moet bezig-

werken stappen. En dat is de manier waarop ik mij als kun-
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stenaar verantwoordelijk wil opstellen, of wil zoeken naar

We gaan er mee om, maar we kijken er niet naar. En meest-

een structuur waarin ik me politiek kan opstellen: door

al gaat dat niet verder dan een halfslachtige ﬂirt met met

het publiek op een andere manier aan te spreken, en ook de

interactieve ruimtes en sensoren. Maar in mijn werk zit een

productiemethodes in vraag te stellen.

zeer esthetisch element. Een barok, fantastisch element,

Mijn vraag is hoe ik kennis kan produceren, en dat is een

dat je loskoppelt van je directe realiteit tot de ruimte, en

vraag die ruimer is dan die van mijn eigen praktijk. Het is

die je misschien de mogelijkheid biedt om andere vragen

de vraag naar hoe kunst kennis kan opleveren. Hoe uit de

te stellen. Ik ben geïnteresseerd in de spanning tussen de

ontmoeting tussen de toeschouwer en de performer kennis

ruimte die de artiest wordt, en de toeschouwer, die even-

kan ontstaan. Dat is een voorstel, een belofte, een moge-

eens de artiest wordt. Dat is opwindend. Ik werk vaak in

lijkheid. Ik kan in mijn werk een kader scheppen waarin

nachtclubs na 2u ‘s ochtends, ik laat weerballonnen op in

deze belofte, of dit voorstel duidelijk wordt, zodat het pu-

de straten van New York, ik creëer een overstroming in een

bliek zich hierin wel of niet kan engageren. Ik hou van die

huis, waar mensen zich een weg door moeten banen van

relativiteit, de vloeiendheid en ﬂexibiliteit van de dingen.

de ene steen naar de andere. Of een plek waarin enorme

Ik wil niet één duidelijke gedachtenlijn uitzetten, maar

ijsblokken liggen, en waar het dus heel koud is, terwijl de

verschillende mogelijkheden aanbieden aan het publiek

toeschouwers geen jas dragen. Het zijn situaties waarin

om zich tot mijn werk te verhouden. Ik vraag niet naar

mensen zich ongemakkelijk voelen, omdat ze onvoorspel-

publieksparticipatie, ze kunnen gerust in hun bourgeois-

baar zijn. Dat worden dan performatieve ruimtes.
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stoelen blijven zitten.
Karine Saporta:Wat ik zoek in mijn werk is de creatie
Ibrahim Quraishi:Ik kom vanuit een compleet gemedi-

van nieuwe werelden. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met

eerde plek van computerspelletjes, mtv, iPods, een zeer ur-

paarden, zoals ik ook al met poppen heb gewerkt: om

bane omgeving. Ik ben geobsedeerd door media en ﬁlm. Ik

een uitdaging te introduceren in mijn werk. Ik maak een

ben dus een outsider in de kunstsector. Elk stuk dat ik de

kwintet voor een Afrikaanse danser, een dresseuse en drie

laatste jaren gemaakt heb, is op de straat gemaakt. Het zijn

paarden. In een ronde structuur die beweeglijk is, en me

ook geen stukken maar acties van 15, 20 of 25 minuten. Het

helpt ontsnappen aan de frontale situatie. De situatie in

is werk dat niet past in het economische kader, waarvoor

Frankrijk is momenteel bijzonder pijnlijk: mensen leven in

het te vluchtig is. Sinds ik me in de elitaire kringen van het

hun auto’s, er is een enorme armoede. Het is geen moment

theater heb begeven, heb ik ontdekt dat deze plekken erg

waarop we ons kunnen verliezen in plezier, of in educatie

limiterend werken. Langs de ene kant bevrijdend omdat je

zoals we dat vroeger begrepen. We moeten andere mid-

er comfortabel kunt werken. Maar je zit ook in een situatie

delen vinden om mensen te raken. In de metro, dicht bij de

waarin je bijna de gevangene van je creatie wordt. Tijdens

Bastille, moest ik drie jongeren uit mekaar halen. Eentje

het productieproces van mijn laatste voorstelling in We-

van 11 en de anderen 17 of 18. Jonge mensen sterven op

nen, was ik bijna heel de tijd bezig het instituut te bevech-

straat door mekaars daden. We leven in extreem geweld-

ten. Daar hadden ze namelijk een idee van wat ze wilden

dadige tijden. Op zo’n samenleving werk je in met andere

zien, en dat kwam niet overeen met wat wij wilden maken.

middelen. De ‘Dansoir’ is daar een poging toe. Het is een

In Frankrijk wilde de minister van Cultuur dat ik zou

manier om ons midden in de wereld te zetten, en ons niet

werken als een ‘sociale kunstenaar’, een label dat ik heb ge-

terug te trekken in het theater. Ik draag mijn theater op

weigerd waardoor ik ook mijn subsidies ben kwijtgespeeld.

mijn rug en stap daarmee de wereld in.

Maar cultuur is natuurlijk geen middel om problemen op
te lossen. Hopelijk is cultuur eerder een middel om het

Ibrahim Quraishi:Ik denk dat heel die kwestie van het

over meer problemen te kunnen hebben, of zelfs om meer

geweld in een samenleving voor een stuk ook te maken

problemen te creëren. We zitten dus vandaag ergens in een

heeft met de normatieve erkenning ervan. De meeste

contradictoire situatie.

mensen weten gewoon niet meer hoe ze met geweld moe-

Het werk dat ik maak is in de eerste plaats gebaseerd op

ten omgaan in de performancewereld. De manier waarop

mijn onderzoek naar architectuur, waarvan ik geloof dat

het lichaam en zijn gewelddadigheid worden afgebeeld is

het één van de belangrijkste elementen is van onze leefwe-

daardoor vaak erg elitair. Er is een dissociatie tussen het

reld. We kijken niet naar de architectuur waar we in leven

geweld zoals dat zich in de samenleving aandient, en het

en werken, zoals we ook niet kijken naar de technologie.

geweld dat gechoreografeerd wordt in de performatieve
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Tussen transgressie en banaliteit

ruimte. En de dialoog situeert zich daar: die kloof moet ge-

goud gebruikten om het volk in God te laten geloven. Toen

adresseerd worden, die twee moeten mekaar vinden voor er

de schilderkunst deel uitmaakte van de Afrikaanse riten,

sprake kan zijn van een fundamentele verandering.

zodat mensen samen tot inzicht konden komen. Die mys-

Ik heb zelf een project opgezet in één van de ruigere bui-

tieke bewogenheid missen we nu, en dat is het grote gebrek

tenwijken van Parijs, je zou het misschien de Bronx van

van de moderne kunst. Ik ben één van de eerste mensen

Parijs kunnen noemen. Een wijk waar de politie niet alleen

geweest die het theater, de lichten, de magie de rug heeft

durft patrouilleren. En ik kan je vertellen dat we daar drie

toegekeerd. Maar ik vertel je: we zijn het slachtoffer van die

jaar lang heel goed met de jongeren hebben gewerkt: we

manier van denken, die alles is gaan overheersen.

hebben geluidsopnames gemaakt, ik heb hen mijn com-

Ivana Müller:Je spreekt voortdurend over een ‘wij’, maar

puter uitgeleend, we hebben workshops georganiseerd, we

wie bedoel je daar dan mee? Ik vind dat zeer verdacht, en

hebben acht televisiemonitors op de straat gezet en man-

bovendien gevaarlijk. Het gaat alleen over jouw opinie. De

nen en vrouwen daar laten dansen, terwijl ze mekaars ar-

term ‘banaliteit’ wordt op zeer veel verschillende manieren

men en lichamen ﬁlmden. In het proces van die drie jaren

ingezet, en is niet noodzakelijk gekoppeld aan het idee van

zijn die zogenaamde gangsters, die oncontroleerbare kin-

een veralgemeende mondialisering. ‘Banaliteit’ bestaat,

deren, die voornamelijk afkomstig waren uit Algerije, Ma-

net als magie of transcendentie, in uiteenlopende vormen.

rokko, Senegal of wat dan ook, zeer goed in staat gebleken

En het is echt afhankelijk van een speciﬁeke voorstelling,

om zich te engageren in een hedendaagse kunst-dialoog,

of een particulier werk, of een oeuvre. Ik neem een andere

in body art en conceptuele principes. Maar het probleem

positie in.

was dat de burgemeester van Parijs, en andere mensen

Ibrahim Quraishi:Ik heb altijd een probleem gehad met

die zich zogezegd hadden opengesteld voor die artistieke

Antonin Artaud. Hij had zo’n verbazende inzichten in wat

dialoog, er vanuit gingen dat we naar die gemeenschap

Balinees theater was, wat performativiteit was, en rituali-

zouden toestappen met een onderwijsidee. En dus niet dat

sering. Het maakt deel uit van de Westerse geschiedenis,

we in die gemeenschap zouden gaan werken om er iets van

dat die drijft op een fascinatie voor de Ander, vanuit een

te leren. Ik denk dat dit een zeer moeilijke relatie is: iedere

uitvergroting van wat die Ander is, hoe groots en hoe exo-

keer als je met migrantengroepen gaat werken, zit je met

tisch. En ik denk inderdaad dat dit erg gevaarlijk is, want

het probleem dat die groepen vaak erg gesloten blijven. De

als je het territorium van die Ander betreedt, blijkt hun

enige manier om daar op in te breken, is door jezelf in te

praktijk niet meer of minder banaal dan die van ons. Als

zetten als een offerlam dat nergens iets van weet. Anders

ik kijk naar Herman Nitsch, Marina Abramovic, of Joseph

werkt het niet. Zeker niet als je daar aankomt als een soci-

Beuys, of Duchamp of zoveel andere mensen, dan creëren

aal werker die hen graag wilt redden. Zij zijn daar om jou

zij hun eigen begrip van de realiteit, hun eigen begrip van

iets te leren, en dat vergt dus drie jaar tijd.

deconstructie, hun spanningsverhoudingen, hun vragen.
In die zin is wat zij produceren niet meer of minder banaal

Karine Saporta:Ik vind het zelf zeer deprimerend om

dan de rituelen in de moskee, of de tempel, of welke exoti-

te moeten kijken naar 150 jaar hedendaagse kunst, en vast

sche omgeving dan ook. Je staat altijd in verhouding tot je

te stellen dat het enige dat de kunstenaars gepresteerd

eigen realiteit, ook al is dat in zijn meest hyperreële vorm.

hebben eruit bestaat dat ze de buitenwereld hebben ge-

We dragen dan nu misschien H&M en niet de jurken van

kopieerd. Voor mij gaat het om uniformering. Je draagt

de Pina Bausch-danseressen in de jaren 80, maar die jurken

vandaag dezelfde kleren van Afrika tot Parijs. En de kunst

waren belangrijk voor het Tanztheater van die tijd, net als

accepteert die banaliteit, en produceert banale gebaren.

de tutu’s dat waren voor Petipa. Die realiteiten passen bij

We hebben de magie verloren, alles wat verwijst naar de

hun context, en ze zijn niet meer of minder manifest aan-

transcendentie van de kunst. De visie, zoals Kandinsky het

wezig in de kunst van vandaag, dan in de rituele kunstvor-

noemde, die je uit jezelf haalt, en je in een crisis plaatst,

men van onze voorgangers. †

in een delirium. Dat is heel belangrijk voor een artiest: hij
moet in een mentale, psychologische staat zijn die hem
buiten de banaliteit plaatst. Maar in tegenstelling daarmee
hebben we onze doelen binnen die banale grenzen gelegd,
en lopen we compleet synchroon met de samenleving. We
zijn niet nostalgisch naar een tijd waarin de kunstenaars

†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††
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I

n de donkere eindejaarsdagen van 2006 pakte de

mij iets doen. Dat is de eerste voorwaarde.’

KVS uit met een nieuwe creatie. Singhet ende Weset Vro

Gielens erkent dat die ontroering ook een politiek middel

(Middelnederlands voor Zing en wees vrolijk) vertrekt

kan zijn. Voor hem is het evenwel de uitdaging die ont-

van een gelijknamig, oud, Vlaams zangboekje, dat

roering op te roepen zonder politiek te worden. Dat lijkt

door koster Ignace De Sutter uit Sint-Niklaas tussen de twee

het hele opzet te zijn van de voorstelling. Hoe kunnen

wereldoorlogen werd samengesteld. De erin opgenomen

we het politiek-ideologische overstijgen? Het antwoord

stichtende en vrome liederen waren bedoeld voor samen-

is simpel: door de emotie voorop te stellen, het gevoel

zang op scholen, in jeugdbewegingen of gewoon in fami-

van samenhorigheid, gedeelde vreugde en verbonden-

liekring. De liedjes en gedichten zijn romantisch, Vlaams-

heid. Kortom, een gemeenschapsgevoel, waarvan Gielens

nationalistisch en katholiek geïnspireerd. De grootste

hoopt het van haar politieke betekenis te kunnen ontdoen

gemene deler is de speelse uitdrukking van een gevoel van

door te appelleren aan iets oorspronkelijker, intuïtiever.

volksverbondenheid, zeg maar het bewustzijn van een

Gielens verwoordt het als volgt: ‘Je wil erbij zijn, je wil dat

Vlaamse eigenheid of

collectief gevoel delen,

identiteit, die dieper

de roes van het samen-

reikt dan de recupe-

zijn ervaren. Het is bijna

ratiepogingen van de

een ontkenning van je

partijpolitiek. Dat is

eigen persoonlijkheid.

althans de lezing die

Je houdt op met jezelf

KVS -regisseur Ruud

te identiﬁceren als die

Gielens, dramaturg

mijnheer of mevrouw

Ivo Kuyl en het Gent-

die dat doet en daarvoor

se Union Suspecte
willen aanreiken.
Daarmee is tegelijk
ook de actuele waarde van die historische
en bestofte tekstjes
aangeraakt. Maar
is die waarde louter
politiek?

staat. Je wil opgaan in

Bram de Cock

Singhet
ende weset
vro

Of de tegenstrijdige zoektocht naar de
wortels van een Vlaamse identiteit

De roes van het samenzijn

het geheel, dat is veilig,
geborgen, je voelt je
thuis.’
Hiermee is heel de
uitdaging voor de regie
geschetst: dat groepsgevoel proberen weer te
geven en indien mogelijk op te roepen bij het
publiek. In een weten-

schappelijke bui zou je de voorstelling dan misschien

In een interview met Gielens merkt productiedramaturg

zelfs kunnen zien als een test voor de ontvankelijkheid

Ivo Kuyl in dit verband op ‘dat veel liederen uit Singhet

van het publiek voor dergelijke gevoelens: een soort van

ende Weset Vro niet nationalistisch, maar gewoon heel oud

graadmeter voor de actuele stand van het Vlaamse be-

en heel mooi zijn. De samenstellers van de bundel zullen

wustzijn. Afgaande op de positieve en uitbundige reacties

met het bijeensprokkelen van die liederen wel hun ideo-

van het premièrepubliek, kon je vaststellen dat ze op dit

logische bedoelingen gehad hebben, maar dat neemt niet

punt wel haar doel had bereikt. Hoe kun je anders beter

weg dat je er ook speels mee kunt omgaan, alleszins op

die universeel-gevoelige snaar rechtstreeks raken dan met

een manier die de grenzen van het ideologische overstijgt.

zingen, dansen en musiceren? De keuze voor een vorm

Het gaat ook om schoonheid en troost en vooral, om de

van muziektheater lijkt dan ook logisch. Muziektheater

muzikale kick: het samen zingen en het gemeenschaps-

is natuurlijk een onding van een containerbegrip, daarom

stichtende effect van die liederen.’ Gielens zelf vertolkt

denk je in geval van Singhet ende weset vro beter aan een

het in datzelfde interview iets basaler: ‘Die liederen heb-

kruisbestuivende ﬂirt met afgeleide vormen zoals caba-

ben mij emotioneel iets gedaan. Ze gingen over een glo-

ret, revuetheater, musical, rock concert, carnaval of zelfs

rierijk verleden waar ik in wezen niets mee te maken heb’.

poppenkast. Alle registers staan open om die uitbundig-

En verder: ‘Ik wil me met die liederen amuseren omdat ze

heid vorm te geven.
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De ontvankelijkheid en welwillendheid bij het publiek

katholieke volkswijsjes in zijn verbeelding koppelt aan de

heeft veel te maken met herkenning, niet alleen met be-

wrangheid van familiale spanningen. Bij momenten denk

trekking tot de liedjes zelf (de generatie 50+ wordt ineens

je dat het de potentie heeft om de kant van Festen van de

getrakteerd op een portie gezellige nostalgie), maar ook

Deen Thomas Vinterberg uit te gaan, maar die intensiteit

omtrent de context waarin de liedjes op de scène worden

en spanning haalt men niet. Daarvoor ontbreken sterke

geplaatst. Gielens heeft voor een wrang-gezellige familie-

dialogen en de uitwerking van de personages. Het blijft

context in kerstsfeer gekozen, maar je herkent er evengoed

beperkt tot de boodschap dat een liedje zingen het leed

de kampvuurromantiek van menige jeugdbeweging of de

kan verzachten, en zoals gezegd staat het de toeschouwer

gedisciplineerde groepsconcentratie tijdens een schoollesje

vrij die verhoudingen zelf in te vullen.

samenzang in. De sociale warmte van de archetypische

Die speelsheid moet garant staan voor een overstijgen van

vlammen kan overigens ook binnenshuis in ere worden

de grenzen van het ideologische, als we even terugkeren

gehouden, met een haardvuur bijvoorbeeld. Het metafysi-

naar het uitgangspunt. Maar onderhuids is er meer aan

sche geknetter mocht op de scène niet ontbreken.

de hand, want het gaat in wezen nog altijd om de zoek-

Het twaalfkoppige spelersensemble is een bont allegaar-

tocht naar de wortels van een Vlaamse identiteit, in een

tje van acteurs, zangers en muzikanten, vrouwen en

goedbedoelde poging tot niet-ideologische stellingname

mannen, jong en oud, zowel van – excusez-moi le mot – ‘in-

aan gene zijde van de links-rechts-tegenstellingen in de

heemse’ als ‘uitheemse’ oorsprong, zoals we wel meer

partijpolitiek. Deze frictie tussen objectieve voornemens

gewoon zijn wanneer Gielens zijn spelers selecteert (denk

en de drang om zich toch een politieke houding aan te

ook aan Onze Lieve Vrouw Van Vlaanderen en Het moment

meten, is doorgedrongen tot in de dramaturgie. Ze ver-

waarop we niets van elkaar wisten). Dit is een persoonlijk en

taalt zich in de toevoeging van extra teksten, waarvan

politiek statement en ook wel het credo van de nieuwe

een aantal heel expliciet politiek zijn. Die moeten een

KVS: de maatschappij in al haar diversiteit een stem en

confrontatie uitlokken met de volksdeuntjes – waarvan

een gezicht geven op de scène. Deze houding is misschien

vele auteurs in de anonimiteit zijn opgelost – en gedicht-

wel ethisch verantwoord, maar ze kleurt op een niet altijd

jes van een schare onbekende en bekende schrijvers zoals

even overtuigende manier de vormgeving van de perso-

Valerius, Theoﬁel Coopman, E.P. Monden, L. Uhland, Al-

nages. Dat zien we bij Gielens bijna altijd terugkomen:

brecht Rodenbach, Ernest Claes, Vondel en Guido Gezelle,

de personages zijn typetjes: stereotype ﬁguren die in

uit het koorboekje. Daarvoor werd een bizarre selectie

taalgebruik, gebarentaal en fysiek voorkomen appelleren

gemaakt van geschriften van o.a. Paul van Ostaijen, de

aan herkenbaarheid en op zich een indikking zijn van

evangelist Lucas, Vlaams Belang voorzitter Frank Van-

grove sociale categorieën. In Singhet ende Weset Vro zijn dat

hecke, Ivo Michiels, M.B. Ledegouwer, Richard Minne,

de Franssprekende bisschop, de moeder- en vaderﬁguur,

Kurt Köhler, W. Hauff en ﬁlosofe Patricia De Martelaere.

de rebelse zoon, de zwijgzame zwagers, de outsider van

Daarnaast stonden ook de acteurs-zangers van dienst,

allochtone afkomst, de zwarte vendelzwaaier, de gepensio-

zoals rapper Jeroen Perceval en showbeest Rick De Leeuw,

neerde grootvader-oudstrijder… De acteerstijl is navenant:

in voor extra tekstmateriaal.

ze probeert een zekere graad van abstractie en afstand na te
streven door niet te veel te individualiseren en te psychologiseren, maar door monumentalisering en collectivisering.

Diachrone chaos in
een synchrone orde

Dus: altijd veel volk op de scène, maar ook grootse gebaren,
die aanleunen bij de burleske en de groteske.

Het resultaat is in weerwil van de oorspronkelijke bedoe-

De familiale sfeer rond de feestdis, naast open haard en

ling, een politieke voorstelling geworden. Dat komt ten

kerstboom (het dennengroen is prominent aanwezig op

eerste omdat de luchtige en lichtvoetige vorm waarin

scène), draait niet rond een doordachte narratieve onder-

die politiek geladen teksten gepast worden, wringt met

laag, want Gielens wou hier enerzijds het expliciete, anek-

de inhoud. Pretentieloos amusement is geen garantie op

dotische vermijden en anderzijds niet te veel aandacht

voldoende kritische afstand. Het dramaturgische twee-

aﬂeiden van de inhoud van de liedjes. Deze blinde vlek

sporenbeleid – ideologische teksten vertalen naar een

moet het speelterrein van de verbeelding van de toeschou-

familiesfeer – zorgt weliswaar voor een spanning die de

wer worden. Hier wordt verwacht dat de toeschouwer de

bedoeling heeft het ideologische te ontzenuwen, maar dat

inhoud van die Vlaams-nationalistische, romantische en

is nog niet hetzelfde als bekritiseren. Het gevolg is dat de
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Singhet ende weset vro

politieke inhoud in al haar bestofte glorie intact wordt

uitdrukken, dat zijn bestaansrecht verdient en blijkbaar

gehouden en blijft doorwerken. Dat geldt ook en vooral

om actualisering vraagt in het huidige politieke klimaat

voor de toegevoegde teksten. In plaats van de inhoud van

van afﬁrmatie van Vlaamse ﬁerheid.

het zangboekje uit te dagen, werken ze bevestigend en

De vervanging van een Vlaams nationalisme en separa-

zelfs versterkend. Je krijgt dus de indruk van een gigan-

tisme door de postulering en omarming van een Vlaamse

tische mallemolenoperatie, waar schrijvers van uiteenlo-

identiteit en een Vlaams bewustzijn, is misschien politiek

pende perioden en ideologische strekkingen klakkeloos

correct (in de zin van anti-Vlaams Belang), maar ze raakt

door elkaar worden gedraaid en zonder veel kritisch

niet aan de vooronderstelling van het extreem rechtse

commentaar nevengeschikt worden gemaakt. Dat levert

discours: namelijk dat er zoiets bestaat als een historisch

een diachrone chaos op in een synchrone, schijnbare orde

aantoonbare Vlaamse identiteit. Paradoxaal genoeg is de

die in de val trapt van menig politiek discours: gebrek aan

fundering van die identiteit op een gemeenschappelijk

nuance en diepgang in kwesties waar vooral de geschiedenis

gevoel nu net wat ook het Vlaams Belang nastreeft. De

schreeuwt om erkenning.

makers hadden dus beter twee keer nagedacht alvorens de

Ten tweede worden in het stuk ook de facto politieke uit-

argumenten van de tegenstander aan te pakken. Alleen de

spraken gedaan. De inlassing van de openingsrede voor

nuance kan hiertegen weerwerk bieden en niet diezelfde

de Nationale Sporenviering in 2002 van Vanhecke of het

grove borstel als waarmee het Vlaams Blok van weleer één

collectief inzetten van de Brabançonne door acteurs en pu-

van haar eerste afﬁchecampagnes optoog.

bliek, zijn het meest expliciete voorbeeld van de politieke
intenties van de makers. De liederenschat wordt in dit licht

De taak van de ideologiekritiek

voorgesteld als een stukje Vlaams cultureel erfgoed en als
zodanig terug onderwerp gemaakt van een historische,

Het basisprobleem schuilt dus in een aantal kritiekloze

politieke strijd. Alleen, nu worden ze opgeëist door een

vooronderstellingen achter de goede bedoelingen, die naïef

politiek correct geacht centrum, ter vrijwaring van een

en ideologisch zijn en als zodanig helemaal niet waar-

extreem rechtse, Vlaams-nationalistische recuperatie. Het

devrij. Een eerste vooronderstelling is dat we überhaupt

is dus een politiek stuk dat de comfortabele middenpositie

waardevrij kunnen spreken over politiek, met name door te

inneemt in een politieke discussie tussen links en rechts,

appelleren aan gevoelens. Dat is naïef want gevoelens zijn

maar dan vooral tegen ex-

nooit waardevrij. Bovendien

treem rechts en vóór België.

is het nog maar de vraag of we

De vraag is natuurlijk waarom

wel echt op een niet-ideologi-

we een stukje literatuurge-

sche manier kunnen spreken

schiedenis willen recupere-

over politiek. De enige twee

ren. Gielens en co. geraken

uitwegen die ik hier zie voor

daarbij niet uit dezelfde

een enscenering vanuit een

spiraal van nationalistische

niet-ideologische invalshoek,

gevoelens, waarin diezelfde
geschiedenis verwikkeld is.
Zouden we ons dan niet beter
bezighouden met de decon-

het collectief inzetten
van de Brabançonne

zijn ofwel de weg van de objectieve ideologiekritiek ofwel
de focus op het individu en
zijn/haar verhouding tot de

structie van dat nationalis-

gemeenschap en haar ideolo-

tisch, mythologisch denken,

gische bovenbouw.

waarvan de literatuur een

Ten tweede veronderstellen

belangrijke wegbereider en

de makers dat er sowieso iets

drager is geweest? De kunst

bestaat als een Vlaamse iden-

kan hier nochtans haar eigen

titeit, waarvan men denkt het

geweten sussen, dat is de enige artistieke valabele oppor-

bestaan niet-ideologisch te kunnen aantonen. En daar zit

tuniteit die ik voor een enscenering zie. De deconstructie

de tegenstrijdigheid, want die identiteit wordt nu net ge-

van de gebruikte teksten dus? Neen, zeggen de makers,

fundeerd door het bestaan van een gevoel, en dat is meer

want die teksten zijn waardevol omdat ze een gevoel

het resultaat van een historisch proces van ideologische
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constructie dan dat het echt objectief en veralgemenend

buiten dit ideologisch denkkader plaatsen kan alleen

te deﬁniëren valt. Kortom, de voorstelling is eerder een

door dit aan te tonen en door de impact op de levens van

staaltje van ideologievorming, dan van ideologiekritiek.

individuen te onderzoeken. Dat is de taak van de ideolo-

Willen we pogen op een objectieve, waardevrije manier na

giekritiek: de deconstructie van de ﬁctie, de mythe en de

te denken over de Vlaamse cultuur en identiteit, dan denk

machtsbelangen. Een waarachtig historisch ideeënonder-

ik dat we eerder die kritiekloze aannames moeten aan-

zoek kan dat aan, misschien ook wel een theatervoorstel-

pakken. Cultuur is een machtsmiddel in de strijd om het

ling, maar dan zal het Singhet ende weset vro niet zijn.

verwerven en consolideren van de identiteit als groep. In
onze tijd is dat minder en minder de politiek-geograﬁsche
entiteit van de natiestaat, maar meer en meer die van de
culturele minderheid, de etnie, waar taal het kleinste ge-

Bronnen:
Interview met Ruud Gielens en Rick De Leeuw op
www.brusselnieuws.be, rubriek cultuur, 14/12/2006
Webblog dramaturg Ivo Kuyl op www.kvs.be
Interview ‘Verzacht muziek de zeden?’ door Ivo Kuyl
op www.ruudgielens.be

meen veelvoud is en de rest het spel wordt van emoties en
allerlei andere belangen (politieke, economische, wetenschappelijke…). Cultuur is dus een constructie, een ﬁctie,
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MEG STUART / DAMAGED GOODS
REVISITED
DO 26 T/M ZA 28.04 - 16:00 TOT AVONDSCHEMERING - OP HET ZUID - GRATIS
Een verlaten huis met te lage ramen en deuren, uitgesneden muren en open vloeren.
De verhalen, herinneringen en trauma’s lekken door de gaten naar buiten.
Meg Stuart en Damaged Goods doen een aantal interventies in dit decor van
scenografe Anna Viebrock.
Productie T:mefestival, Vooruit & Damaged Goods

INFO: WWW.VOORUIT.BE - T. 09 267 28 28

Foto: Chris Van der Burght
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die de inzet is van een machtsstrijd tussen groepen. Jezelf

76

Allemaal samen
Mag ballet ook dans zijn?
Lieve Dierckx

Zieg feld Ballet dansers omstreeks 1920

Het hedendaagse dansveld roept om eenstemmigheid.

Gespletenheid

Dat biedt perspectieven voor een nieuwe verhouding met

Een struikelblok op de weg naar unisono blijft de disso-

‘het’ ballet. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen is al

nant – tot voor kort kon je rustig van een geluidsmuur

even uit de startblokken voor een herpositionering. Kun-

spreken – tussen de twee familiebedrijven in het veld:

nen de krachten gebundeld worden?

de hedendaagse dans en ballet. In een artikel in het kader

Er is nood aan eenstemmigheid in de danssector. Zo blijkt

van bovengenoemde veldanalyse stelt Steven De Belder dat

uit een eerste veldanalyse door het Vlaams Theater Insti-

het kabinet Anciaux proﬁteert van die gespletenheid om

tuut, die dit voorjaar zal uitmonden in een publicatie.

een ‘non-beleid’ te voeren. Dat lijkt zwaarwichtig genoeg

Geen artistieke eenstemmigheid, want net de grote ar-

om de verhouding tussen ballet en hedendaagse dans onder

tistieke diversiteit maakt de eigenheid uit van het dans-

de loep te nemen. Welke obstakels zitten in de weg? Zijn er

veld in Vlaanderen. De eenstemmigheid die aan de orde

die doorheen de jaren een eigen leven zijn gaan leiden, en

is, gaat om een duidelijke proﬁlering en een assertieve

vooral: welke raakpunten kunnen voor toenadering zorgen?

houding van dans als kunstdiscipline binnen het kun-

Over de strijd die de nieuwlichters in de jaren ’80 te voe-

stenveld. Een dansveld dat zich op termijn als één geheel

ren hadden, is uitgebreid gerapporteerd. Twee balletge-

proﬁleert naar de overheid heeft als assertieve speler een

zelschappen beheersten tot die tijd het veld. De nieuwe

grotere slagkracht tegenover het kunstenbeleid en de sub-

spelers kwamen uit de stal van één van de ouden en er

sidiepolitiek. Vragen uit de sector die kwamen bovendrij-

ontrolde zich een klassiek verhaal van heterodoxen die

ven op Dinsdag Dansdag waren onder meer: aandacht voor

actie voeren om zich een plaats te veroveren. Bijzonder

de bijzondere noden van de danssector, meer middelen

in dit verhaal is dat de oorspronkelijke polarisatie tussen

voor danseducatie in het kader van het participatiebeleid,

nieuwelingen en orthodoxen in het Vlaamse dansveld

een danshuis en een dansfestival met een centrumfunctie

nooit helemaal is afgezwakt. Alsof het zo moest zijn,

en internationale uitstraling.

werd de tweedeling bij de opkomst van de Vlaamse Golf
ook nog eens kracht bijgezet door een interne strijd bin-

nen het Ballet van Vlaanderen. Dat conﬂict draaide rond

Is hier grond voor een andere kijk op de zaak? Het kbvv

de keuze van een nieuwe artistieke directie in 1984. Het

zou kunnen gezien worden als historisch geprangd

pleit werd beslecht in het voordeel van Valery Panov, die

tussen de twee andere, de Vlaamse Opera en deSingel.

tien jaar eerder met zijn vrouw, prima ballerina Galina

Misschien wordt te vaak vergeten dat het toenmalige

Panova, het Kirov Ballet in Leningrad verruild had voor

Ballet van Vlaanderen bij zijn oprichting in 1970 een

het Westen. Samen brachten ze internationale uitstraling

dertigjarige emancipatiestrijd als kneusje van de Vlaamse

en een hoog technisch niveau naar het kbvv maar, helaas

Opera achter de rug had, met alle bijhorende ﬁnanciële

voor de beeldvorming, ook alles waarmee het ballet als

en organisatorische beslommeringen. De nieuwste grote

anachronisme vereenzelvigd wordt. Nadat even later

instelling, deSingel, is van zijn kant een belangrijk plat-

Béjart met zijn balletgezelschap en Mudra-opleiding naar

form voor hedendaagse dans, zowel voor de gevestigde

Zwitserland vertrok en in 1991 ook het Ballet Royal de

waarden van de Vlaamse Golf als voor onderzoeksgerichte

Wallonie van de landkaart verdween, geraakte ballet in

projecten. Het zou mooi zijn moesten er tussen de grote

Vlaanderen in een artistiek isolement

instellingen en het geheel van het dansveld constructieve

Het kwam zo ver dat het hedendaagse veld liefst helemaal

bruggen kunnen worden geslagen.
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géén ballet meer in het landschap wilde. De beoordelingscommissie gaf dit met zoveel woorden mee als waar-

Dans = hedendaagse dans + ballet

schuwing in haar adviesnota aan het kbvv in het kader

Maar in het duet ballet en hedendaagse dans wordt

van het nieuwe Kunstendecreet. Het gezelschap zou in de

over meer gestruikeld. Twee voorvallen ter illustratie.

komende jaren ‘de noodzaak van klassiek ballet in Vlaan-

Het eerste is de openingstoespraak tijdens een recente

deren moeten aantonen door het te herpositioneren als

studiedag dans georganiseerd door het Vlaams Theater

een hedendaagse kunstvorm’. Zo staat het in het verslag

Instituut. Daarin werd meermaals gerefereerd aan de

te lezen, en de commissie wijst op de druk uit het bredere

‘25-jarige geschiedenis van dans’ in Vlaanderen. Er valt u

dansveld waar ‘de vraag werd gesteld of Vlaanderen een

niets op? Dan bent u waarschijnlijk actief in hedendaagse

eigen balletgezelschap nodig heeft’.

dans. Toch gaat de geschiedenis van dans in Vlaanderen

Het kbvv nam de handschoen op en verklaarde aan te

veel langer terug dan 25 jaar. Tenminste als iedereen

sturen op een herpositionering. Fabres versie van het

het erover eens kan zijn dat de term ‘dans’ zowel heden-

Zwanenmeer, dat hij in 2002 met het kbvv realiseerde, gaf

daagse dans als ballet omvat. Op de ene of andere manier

de aanzet voor een ouverture naar het hedendaagse veld.

is in Vlaanderen een situatie ontstaan waar ‘dans‘ heel

Twee jaar later werd Kathryn Bennetts gevraagd als artis-

gemakkelijk gelijkgesteld wordt met hedendaagse dans.

tiek leidster. De keuze is veelzeggend en biedt alle per-

En waarbij de geschiedenis van hedendaagse dans niets

spectieven om de beeldvorming rond ballet in Vlaanderen

met ballet te maken heeft.

een positieve impuls te geven. Bennetts geloofsbrieven

In een recent dubbelinterview met haar moeder, Jeanne

van Ballett Frankfurt kunnen haar immers ook in het

Brabants, koppelt Marianne Van Kerkhoven ‘de onvrucht-

hedendaagse veld geloofwaardig maken. Bovendien heeft

bare tegenstelling’ die er in Vlaanderen tussen ballet en

ze als nieuwkomer een onbevangen kijk op de cohabitatie

hedendaagse dans gegroeid is aan het gebrekkige inzicht

van hedendaagse dans en ballet. Goed nieuws dus.

in de grotere lijnen van de Vlaamse dansgeschiedenis.
Bovendien wijst ze er terecht op dat hedendaagse dans

Structuren

in Vlaanderen op die manier afgesneden is van zijn roots,

Naast de artistieke kwestie is een tweede wrijfpunt terug

namelijk de moderne dans uit de jaren dertig. Jeanne

te voeren naar structurele verschillen. Het subsidiebeleid

Brabants zelf bijvoorbeeld, was kind van de Duitse expres-

‘op twee sporen’ was van meet af aan koren op de molen

siedans. Net als haar leermeester van de Folkwangschule,

voor het natuurlijke antagonisme dat gepaard gaat met

Kurt Jooss, verwierp ze de strikte scheiding tussen ballet

een nieuwe stroming. Het kbvv was lang voor de komst

en nieuwe dansvormen en voelde ze de lacune aan in een

van de Vlaamse Golf al een rechtstreeks gesubsidieerde

goede basistechniek voor dans. Ze vocht daarom voor een

‘grootschalige instelling’ en de nieuwkomers werden

gestructureerde opleiding voor ballet in Vlaanderen om

volgens andere normen beoordeeld. Maar ook dat is geen

een ‘neutraal’ danslichaam te vormen dat zowel ballet- als

onwrikbaar gegeven: er is een voortdurende beweging en

moderne dansvormen aankon. Het had even goed weer

herschikking in het veld. Sinds het nieuwe kunstendecreet

heel anders kunnen lopen want vlak voor de Tweede We-

bijvoorbeeld, is één en ander in een stroomversnelling ge-

reldoorlog deed Jeanne Brabants in Engeland auditie bij

komen. De zogenaamde ‘grote instellingen’ krijgen nu ook

de groep van von Laban, Jooss, Leeder en Ullman die daar

een visitatiecommissie over de vloer. Deze is samengesteld

een toevluchtsoord hadden gevonden in Dartington Hall.

uit drie leden van de betrokken beoordelingscommissie en

Het uitbreken van de oorlog dwong iedereen tot nieuwe

drie buitenlandse experts. Hun advies is doorslaggevend

uitwegen.

voor het artistieke beleid. Verder zijn er nu binnen de po-

Intussen blijft de semantische verschuiving in het begrip

diumkunsten drie huizen met eenzelfde subsidiestatuut

dans een interessant gegeven. Waar komt ze vandaan?

als ‘Instelling van de Vlaamse Gemeenschap’: de Vlaamse

Heeft die te maken met het feit dat tot 2004 de beoorde-

Opera, het kbvv en deSingel.

lingscommissie Dans alleen over hedendaagse dans ging?
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De naamgeving op talig niveau, commissie Dans, heeft in

van de New York Times recensente, Ana Kisselgoff, over het

elk geval gezorgd voor een unieke invulling van het be-

soort niet-dans dat ze te zien kreeg in een voorbij seizoen.

grip ‘dans’ op beleidsniveau: dans was geen ballet, dans

Verder is er het verslag in The Irish Times over een rechtszaak

gold enkel als alle vormen van hedendaagse dans. Onder-

tegen een dans- en performancefestival in Dublin, aan-

tussen heeft deze betekenisverenging zich tegen zichzelf

gespannen door een toeschouwer die zich bekocht voelde

gekeerd en vormt ze een serieuze belemmering voor de

omdat hij niet kreeg wat hij verwachtte van dans, namelijk

toenaderingsgedachte: in een publieke toespraak tijdens

‘people moving rhytmically, jumping up and down, usually to

een studiedag van het VTI maakt ballet geen deel meer uit

music but not always.’ Toevallig was de aanklacht ook gericht

van dans en ook niet van dansgeschiedenis in Vlaanderen.

tegen een voorstelling van Jérôme Bel. Lepecki wil met

Een kluif voor historiograﬁsch onderzoek. Overigens

deze voorbeelden aantonen hoe belangrijk de discursieve

waagden enkele deelnemers zich tijdens Dinsdag Dansdag

ruimte is voor de ontologie van dans; voor het bepalen

aan een neurolinguïstische oefening waarin de theater-

van wat dans wel of niet mag zijn en de verwachtingen die

sector vertegenwoordigd wordt door een Vlaams Dans

gecreëerd worden bij het publiek.

Instituut, maar dit terzijde.

In Vlaanderen hebben beleid, historische wendingen,
discours, beeldvorming en (gebrek aan) historisch per-

Discursieve ruimte

spectief er voor gezorgd dat voor sommigen dans stopt

Een tweede voorval: een avond in de grote zaal van het

bij ballet. Er is dans en veel verder, ginder op het eiland,

Kaaitheater. Er gaat meewarig gegniffel door het publiek

is er ballet. ‘Het’ ballet. Op een eiland van tutu’s, spitzen,

als ballerina Véronique Doisneau mét spitzen op het

prinsen en doornroosjes. Een eiland van overvloed waar

podium verschijnt in de gelijknamige voorstelling van

ezels goud balken. Kitsch waar je haar overeind van gaat

Jérôme Bel. Een klein kwartier later lijkt de neerbuigende

staan en tolerantie naar waakstand schakelt.

stemming verdwenen. Aan het einde van de voorstelling

Het zou mooi zijn, moest er met een hechter dansveld als

mag Doisneau met een welgemeend applaus afscheid

inzet, plaats gemaakt worden voor nieuwe verhoudingen.

nemen van wat haar laatste voorstelling was als sujet van

Om het dansveld in Bourdieusiaanse zin te beschouwen

het ballet van de Parijse Opéra.

als een ruimte van mogelijkheden, een ruimte in transfor-

De initiële reactie in de zaal lijkt te illustreren hoe moei-

matie waar de posities van actoren kunnen gezien worden

lijk ballet als artistieke discipline ligt bij een ‘heden-

in het licht van heden én verleden. Voor socioloog Pierre

daags’ publiek, zelfs al is die verpakt in een conceptuele

Bourdieu was kritische reﬂectie een essentieel instrument

jas. De stemmingsomslag levert dan weer meer dan een

voor transformatie en lang vóór hem sloeg Aristoteles die

sprankje hoop. De combinatie van uitstraling, métier

tragedies het hoogst aan waarin een plotselinge omslag (pe-

en het reﬂexieve format van de voorstelling vindt blijk-

ripevteia) hand in hand ging met herkenning (ajnagnwvrisi).

baar toch een weg. Toegegeven, dit voorbeeld is mijn
allerindividueelste perceptie van een sfeer. Toch wil ik

Gronden voor éénstemmigheid Zijn er ondanks verschillen

die meegeven voor wat ze waard is en ze bovendien kop-

en twijfels gronden te vinden voor nieuwe verhoudingen

pelen aan wat Rudi Laermans en Pascal Gielen eerder al

in het dansveld?

besloten toen ze de rol van reﬂectie en kritiek over dans in
Vlaanderen onder de loep namen. Zij legden een verband

Gelaagde wereldbeelden

tussen de negatieve beeldvorming over ballet en de aan-

De wereld van verschil die ballet en hedendaagse dans voor

vankelijke lacune in de theoretische ondersteuning van

sommigen is – ballet als emanatie van de onwankelbare

wat hedendaagse dans in Vlaanderen voorstelde. Om die

euclidesiaanse ruimte en hedendaagse dans als veruitwen-

lacune op te vullen, zo stelden zij, werd compensatie ge-

diging van het fractale denken uit de deeltjes- en chaosthe-

zocht in een moreel geladen discours in die media die de

orie – kan ook een meerwaarde betekenen. Ballet kan een

nieuwkomers steunden. Hedendaagse dans werd vereen-

landvast zijn voor de eindeloze veelheid van hedendaagse

zelvigd met oprechtheid, natuurlijkheid, authenticiteit,

dans waar beweging opgedeeld wordt tot de grens van niet-

terwijl ballet stond voor alles wat oubollig, oppervlakkig,

bewegen, waar het lichaam drager is van fragmentatie of

commercieel en leeg was. In Vlaanderen lijkt het er intus-

kan verdwijnen in een virtuele wereld van beweging zon-

sen een beetje op dat er in het discours rond dans alleen

der lichaam, waar belichaamde versplintering niet alleen

plaats is voor de poëtica van hedendaagse dans: ballet valt

vervat is in het postmoderne, performatieve (dans)lichaam

buiten de ontologische boot. En dat heeft op zijn beurt

maar ook uitdijt naar werkvormen en structuren erom-

een invloed op de beeldvorming bij een breder publiek.

heen. Ballet als landvast, ook naar een breed publiek, naar

De toonzetting over ballet geeft de sterke positie aan in de

dansgeschiedenis of nog: ballet als humus.

discursieve ruimte van hedendaagse dans in Vlaanderen

In de dansopleidingen is een gelaagde orde al langer

en is bijna een omkering van wat André Lepecki beschrijft

gemeengoed: PARTS heeft resoluut gekozen voor ballet-

in Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement.

techniek als bouwsteen in de opleiding, net vanwege ‘its

Lepecki vertrekt er van een situatie waar net het traditio-

architecture and its great consistency’, aldus het curriculum.

nele beeld overheerst van wat dans moet voorstellen. Ook

Ook in het Hoger Instituut voor Dans in Lier (HID) staat

hij refereert aan concrete situaties. De eerste is de ergernis

ballet op het programma. Omgekeerd krijgt elke leer-

ling in de Koninklijke Balletschool Antwerpen (KBA) les

zelfde via de kern van het hier aanwezige lichaam. Of hoe

in hedendaagse dans en improvisatietechniek en is er in

verschillende wegen tot eenzelfde resultaat leiden.

de hoogste jaren een optie ‘moderne dans’ naast de optie
‘klassieke repertoirestukken’. Verder zijn er wel eens

Het lichaam als nucleus

leerlingen van de kba die op parts terechtkomen, en er is

Uiteindelijk blijft er altijd het lichaam als instrument en

verkeer van studenten tussen hid en parts. De langere ge-

locus op de schaal van virtuositeit naar virtualiteit, of

schiedenis van balletonderwijs maakt anderzijds dat het in

nog: op de schaal van wie de kunst technisch volmaakt

Vlaanderen stevig verankerd is in het deeltijds kunstonder-

beheerst naar wie voorwaardelijk aanwezig is. De twee

wijs en via die weg een ruim en heel jong publiek bereikt.

parameters hebben dezelfde etymologische grond, het

De Koninklijke Balletschool Antwerpen consolideert deze

Latijnse ‘virtus’ betekent verdienste van de mens. In oud-

band met workshops, toonmomenten en een tijdschrift via

Frans verwees het afgeleide ‘vertu’ nog naar fysieke moed,

de organisatie Jeugd en Dans. Een constructieve uitwis-

kracht en wijsheid. Het lichamelijke week voor sublimatie

seling van knowhow in verband met publieksparticipatie

en performativiteit, en beide zijn nu onderweg naar vir-

kan de nood aan publieksverbreding voor hedendaagse

tualiteit, ‘voorwaardelijke aanwezigheid’. Maar ook als

dans wellicht alleen maar ten goede komen.

dans de virtuele ruimte ingaat, blijft het lichaam ijkpunt
voor perceptie en proprioceptie in hoe beweging er aan-
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Tijdloos

wezig kan gemaakt worden. Onderzoekers Don Foresta

De verhouding tussen de twee wereldbeelden die in dans

en Jean-Pierre Nouhaud bijvoorbeeld zien het overbren-

de schaal doet overhellen van extreem bewegen naar niet-

gen van dans als de ultieme uitdaging voor hun virtuele

bewegen is ook wat André Lepecki onderzoekt in het eer-

kunstplatform Marcel (Multimedia Arts Research Centres

der genoemde Exhausting Dance. Bij hem vind ik een tweede

and Electronic Laboratories).

grond van verzoening, die net het tijdloze is. Een verkla-

Het virtuoze tot niet-bewegende tot voorwaardelijk aan-

ring: het onderbreken of ontbreken van beweging, het

wezige lichaam is wat dans lijkt te verbinden. Zo kan het

toevoegen van niet-kinetische elementen in hedendaagse

danslandschap ook bekeken worden: als een waaier waar-

dans en performance bekijkt Lepecki als politiek com-

van dansers en dansers/choreografen het soepele weefsel

mentaar op de kinetische imperatief van de moderniteit. In

vormen dat rigidere structuren en uitdijende vormen

Lepeckis woorden: de being-towards-movement. Choreograﬁe

verbindt. Misschien moet aan hen als nucleus een grotere

(letterlijk: het schrijven van dans), techniek, een ideaal bal-

rol toebedeeld worden in het danslandschap, misschien

let/danslichaam, een repertoire, momentane schittering…

moet meer werk gemaakt worden van hun noden, mis-

zijn dan evenzoveel manieren om het tijdelijke, dat vervat

schien moeten ze zichzelf een grotere plaats toemeten

is in dat alsmaar voortbewegen, te meesteren en om het

– voor training, verzorging, lichaamstechnieken, artistie-

voorbije te koesteren en (krampachtig) te bewaren.

ke impulsen, sociale voorzieningen, een netwerkplek, een

Dat melancholische project van de moderniteit, het vast-

danshuis voor alle dansers en choreografen, ongeacht hun

houden aan wat voorbij is, moet er evengoed aan geloven

achtergrond – ook na de opleiding. Misschien kunnen zij

in hedendaagse dans en performance. Lepecki citeert

de aanzet geven tot unisono en een assertief dansveld?

Peggy Phelan: ‘Performance’s only life is in the present’. Maar
opnieuw wordt ook daar naar een uitweg gezocht om
éénmaligheid te overstijgen. Immers, in performance als
uitkristallisatie van onderzoekend niet-bewegen en het
resoluut éénmalige, is plaats voor tijdloosheid: ‘(…) without a copy, live performance plunges into visibility – in a maniacally charged present – and disappears into memory, into the realm of invisibility and the unconscious where it eludes regulation
and control,’ aldus Phelan. Het tijdloze wordt gevonden in
het Freudiaanse onbewuste én in de ‘maniacally charged
present’. Een samengebald heden dat uitstijgt boven de
notie van tijd en ruimte is wat je bij alle groten van dans
terugvindt. Beschrijvingen van wat Anna Pavlova, Vaslav Nijinski, Mary Wigman zelf beleven en overbrengen
naar het publiek, verwijzen naar stilstaan in beweging,
naar verschuiven of verdwijnen van tijd, naar la grâce, een
verbondenheid die overstijgt wat zich hier en nu afspeelt.
Hetzelfde is vervat in de rituele herhaling van kabuki en
nô, de verbondenheid met de natuur in butoh en in de
marionet van Kleist. Waar ballet de gratie opzoekt middels een cartesiaanse virtuositeit, een overstijgen van het
lichamelijke, doet hedendaagse dans/perfomance het-

De Belder, Steven, ‘Een huis met vele kamers en een glazen
plafond’ in Courant#77, p. 5-10, 2006.
De Belder, Steven, Landschapsschets Dans, www.vti.be.
Studiedag voor de danssector georganiseerd door het VTI op 27
juni 2006 in Stuk Leuven
idem i
Intussen is bekend dat de Vlaamse Opera in 2008 een nieuwe
juridische structuur krijgt en overstapt van een publiekrechtelijke voi (Vlaamse Openbare Instelling) naar een privaatrechtelijke structuur waarmee het ook juridisch op dezelfde lijn staat
als deSingel en het kbvv. (DeStandaard, 05/12/2006)
Cloostermans, Mark, ‘Verwant’ in De Standaard, 13 januari 2007,
p. 47-48.
Véronique Doisneau van Jérôme Bel in Kaaitheater op 9 december 2005.
Laermans, R. en Gielen, P., ‘flanders: Constructing identities:
the case of ‘the Flemish dance wave’ in Europe dancing: perspectives on theatre dance and cultural identity, Eds. Grau, Andrée and
Jordan, Stpehanie. London, Routledge, p. 12-27, 2000.
Lepecki, André, Exhausting Dance: Performance and the politics of
movement, New York, Routledge, 2006.
Kuypers, Patricia, ‘Un nouvel espace pour la danse: Conversation en ligne avec Don Foresta, Jean-Pierre Nouhaud’ in Scientiﬁquement Danse : Quand la danse puise aux sciences et réciproquement,
Nouvelles de Danse. Bruxelles, Contredanse, p. 251-266, 2006.
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Chokri Ben Chikha is acteur en thea-

Sally De Kunst, redacteur van Etcetera,

Wouter Hillaert studeerde Germaanse

Dan Perjovschi woont in Boekarest.

termaker. Flore Opsomer is zakelijk

studeerde theaterwetenschappen.

en Theaterwetenschappen, werkt

Het voornaamste medium waarmee hij

leider. Ze maken beiden deel uit van

Momenteel werkt ze samen met Arco

als freelance theatercriticus voor

werkt zijn tekeningen. Zijn werk werd

het Gents-Brusselse theatercollectief

Renz aan het opzetten van Monsoon,

De Morgen en Klara, en is redacteur

al tentoongesteld in onder meer

Union Suspecte.

een uitwisselingsplatform tussen Azi-

podiumkunsten voor het kunstkritische

Tate Modern, Moma New York en de

atische en Europese kunsenaars, en is

tijdschrift rekto:verso.

52ste Biënnale van Venetië.

David Bergé is werkzaam als beeld-

ze verbonden aan Theater Gasthuis voor

redacteur voor diverse kunstpublica-

het ontwikkelen van een internationaal

Erwin Jans is dramaturg bij het Toneel-

Ive Stevenheydens is actief als journa-

ties, waaronder Etcetera. Daarnaast

onderzoeksplatform.

huis, essayist en docent theaterwe-

list, essayist en curator en publiceert

tenschappen aan de UA en het Herman

voornamelijk over experimentele

Teirlinck Instituut.

muziek en actuele kunst. Daarnaast

beeldstudies, theaterwetenschap en

Anneke Jansen werkte na haar studie

menten op het raakvlak tussen beel-

Veronika Blumstein is een ﬁctieve

cultuurmanagement. Momenteel is ze

Nederlands en Theaterwetenschap als

dende kunst, geluid en muziek.

choreografe, bedacht door een aantal

onderzoeksmedewerker bij de Hoge-

freelance dramaturg en redacteur. Nu

kunstenaars, critici en theoretici, zoals

school Antwerpen, en medewerker

werkt zij als programma- coördinator

Maria Tarantino studeerde ﬁlosoﬁe in

Kattrin Deufert, Thomas Plischke,

cultuur voor De Standaard.

van Amsterdam Wereldboekenstad en

Edinburgh en Leuven. Ze was druk bezig

coördinator van TF-2 , het Amsterdam

met ‘subjectiviteit’ en ‘unheimlichkeit’

Fringe Festival.

toen ze besloot zich te richten op free-

werkt hij als freelance fotograaf samen
met verschillende choreografen.

Daniëlle de Regt, redacteur van Etce-

www.papa-razzi.be

tera, studeerde vertaler/tolk, ﬁlm- en

Sandra Noeth, Paweł Goźliński,
en nog vele anderen.

Alexis Destoop is ﬁlmmaker en foto-

ontwikkelt hij multidisciplinaire evene-

graaf , en werkte onder meer mee aan

lance journalistiek. Ze presenteerde

Bojana Cveji´c, redacteur van Etcetera,

de voorstelling Knockout van Rebecca

Seulgi Lee is een Zuid-Koreaanse kun-

verschillende televisie- en radiopro-

is performancewetenschapper, perfor-

September.

stenares die momenteel in Parijs werkt.

gramma’s, zoals de documentaire-serie

Ze nam reeds deel aan tentoonstellin-

De Wereld van Tarantino (Canvas).

mer, musicoloog en lesgever binnen de

gen in Seoul, Wenen en Genève.

dans-en muzieksector. Ze publiceert in

Lieve Dierckx studeerde theaterweten-

tijdschriften als Maska, Ballet-Tanz

schap, met een zwaartepunt dans.

en Performance Research.

Ze verkent lichamelijkheid en loop-

Florian Malzacher leeft en werkt in

Etcetera, is freelance publicist voor

banen in het danslandschap. Ze

Graz en Frankfurt. Hij is freelance

diverse kunsttijdschriften, en werkt als

Bram De Cock studeerde ﬁlosoﬁe en

werkte voor Stof vzw ,en is actief bij

journalist en curator van onder meer

curator en dramaturg rond dans, nieuwe

vergelijkende cultuurwetenschap aan

Urbanmag.

Steirischer Herbst en de International

media, theater en kunst in het algemeen.

Elke Van Campenhout, redacteur van

Summer Academy at Mousonturm. Zijn

de Universiteit Gent, en interculturele communicatie in Lund (Zweden).

Geert Goiris is werkzaam als fotograaf.

nieuwste boek zal focussen op het werk

Rudi Visker is hoogleraar aan het

Recentelijk werkte hij de ManaMa

Hij is docent aan Sint-Lukas (Brussel).

van Rimini Protokoll

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

theaterwetenschap af.

Hij had solo-tentoonstellingen in onder

Anne Dekerk, redacteur van Etcetera,

van de KULeuven. Hij is de auteur van

meer in België, Frankrijk, Amerika,

Helly Minarti is freelance journalist,

talrijke publicaties op het gebied van

Georgië en Litouwen.

onderzoeker en kunstmanager. Ze

hedendaagse wijsbegeerte, waaronder

studeerde theaterwetenschap en is

combineert haar onderzoek met andere

in boekvorm Truth and Singularity.

psycholoog (psychoanalyse). Daarnaast

praktijken in culturele netwerken,

taking Foucault into phenomenology

is ze lid van het kunstenaarscollectief

waarbij de nadruk ligt op podium-

en The Inhuman Condition. Looking for

Echo.Base. www.echobase.be

kunsten.

Difference after Levinas and Heidegger.
Daarnaast is hij hoofdredacteur van

Tijdschrift voor Filosoﬁe.
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