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21 Zeg het met kinderen
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Edito
Idealist of Don Quichote? De
mediatoren van het kindertheater
spuwen tegen de wind in.

Iedereen doet het tegenwoordig met kinderen. Dat ziet
er meestal best pedagogisch
verantwoord uit. Des te groter
is de verbazing wanneer
de bengeltjes zelf het heft
in handen mogen nemen,
en alle onschuld van het
podium kieperen. Maar toch,
Kunstbende rocks. Nu die jury
nog, denkt Daniëlle de Regt.
Met foto’s van Paul Hynes.

25 Ogen in je vingers
De drie heksen van het kindertheater Elke Van Campenhout

trok naar de drie wingewesten
van het kindertheater, waar
telkens een witte heks de
scepter zwaait. Welke verhalen
toveren zij graag voor hun
jonge bevolking? Een sprookje
afkomstig uit drie koninkrijken over wat geweest is, wat
kan zijn, en wat nog komen
gaat.

14 Storm op komst:
drie observaties

Hoe kijken we vandaag naar
kinderen? In de evangelische
traditie van het duiveltje uit
het doosje? In de romantische overtuiging van hun
pure onschuld? Of dragen
we Koning Kind op handen,
als de mondige voortrekker
van de publieksdemocratie?
Volgens Bruno Vanobbergen
is er misschien nog een andere
mogelijkheid: die van de vervreemding.

Een synesthetische
theatertekst van Hanneke
Paauwe voor alles en iedereen.
Met illustraties van Dorothea
Richter.

35 Odilia

Patricia Portela maakte een
theatervoorstelling met
in de hoofdrol de meest
democratiserende verbeelder
aller tijden: een muze.
Of waarom kinderen en
volwassenen best wel met
hetzelfde verhaal aan de slag
gaan.

40 De slacht van het nageslacht

In Zwijnen wordt oorlog
kinderspel, en jeugdtheater
een slagveld. Wouter
Hillaert onderzoekt met een
volwassen blik de trend van
gewelddadigheid die alle
theatergeledingen raakt.

44 De mens is een tussenwezen

51

Filmische lichamen In dit
zelfinterview en beeldessay
beantwoordt choreografe
Mette Ingvartsen de vragen
die zich stelden tijdens ‘The
Making Of The Making Of ’:
de onderzoeksfase die vooraf
ging aan de creatie van de
voorstelling Why we Love Action.
Foto’s door Peter Lenaerts.

58 Meg Stuarts meedogenloos
mededogen Hugo Haeghens

vertelt over het menselijk
lichaam als ultiem verweer
naar aanleiding van de
voorstelling Blessed .

64 Het kunstwerk als
performatief netwerk Rudi

Laermans analyseert de notie
van ‘gemeenschappelijkheid’
in het werk van de
choreografen Heine Avdal
en Yukiko Shinozaki, en
geluidskunstenaar Christoph
De Boeck. Hij exploreert
de draagkracht van hun
‘genetwerkte’ performances.

68 De periferie in kaart gebracht

Karel Vanhaesebrouck
bespreekt Théâtres en lutte, een
geschiedenis van het militante
theater in Frankrijk.

70 Het onbewuste is opgebouwd
uit beelden Mia Vaerman ging

naar Chunking van Grace Ellen
Barkey, en zag iets dat ze nog
nooit gezien had.

Anne Dekerk interviewt
Tim Etchells en vier jonge
partners in crime over het
maakproces van That Night
Follows Day, een litanie over
het opvoedkundige paal- en
perkmodel.

Els Van Steenberghe maakte een persoonlijk lexicon van het hedendaagse kindertheater.
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Wat is jeugdtheater? Wat hoort thuis in een ‘Lexicon van het
jeugdtheater in Vlaanderen anno 2007’? Een eensluidend
antwoord bestaat niet. De antwoorden in dit artikel (dit lexicon)
zijn antwoorden die wortelen in het onderzoek van de auteur naar
een kindbeeld op de jeugdtheaterplanken. En zoals een onderzoek
het kind is van de onderzoeker, zo is ook dit lexicon het kind van

de auteur. Dit lexicon weerspiegelt een visie op het hedendaagse
jeugdtheater in Vlaanderen aan de hand van enkele voorstellingen.
Geen ‘best of ’ opsomming maar een verzameling voorstellingen
die als exponenten zijn van karakteristieken die het Vlaamse
jeugdtheaterlandschap tekenen, kleuren, bepalen, beïnvloeden.
Dit lexicon nodigt uit tot een alfabetisch meanderen doorheen dit

Lexicon: Jeugdtheater in Vlaanderen – anno 2007 | Els Van Steenberghe
fascinerende theaterlandschap. Een theaterlandschap dat bestaat
uit voorstellingen die voor –of vertrekkende vanuit een denken aan
– kinderen gemaakt zijn. Voorstellingen waarvoor kinderen, als
inspiratiebron en/of toeschouwers, een noodzaak zijn.
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Kindertheater!

x
Op het eerste zicht is er niks bijzonders aan kindertheater. Net zoals zijn volwassen tegenhanger spreekt het over gisteren en vandaag, zoekt het naar
nieuwe vormen voor oude verhalen, naar theatrale echo’s van een snel evoluerende samenleving. Het is even divers in zijn aanspraken als onvergelijkbaar
in zijn esthetica. Er is geen ‘gemiddeld’ of ‘typisch’ kindertheater te duiden,
als je het over concrete voorstellingen of makers hebt. Maar er is wel een opvallend verschil in de manier waarop er over kindertheater wordt gepraat. In de
aanloop van dit nummer, zat Etcetera aan tafel met makers, programmatoren
en schrijvers. En zowel uit de gesprekken als uit de literatuur rond het kindertheater, bleek de focus van de aandacht heel vaak uit te gaan naar de omkadering van de voorstellingen. Naar de educatieve begeleiding, de moeilijkheden
bij het creëren van schoolvoorstellingen, de praatgroepen voor en na, de voorzichtige voorbereiding en selectie van de juiste doelgroepen. In elk gesprek
kwam de verantwoordelijkheid centraal te staan: van de ouder, de leerkracht,
de programmator en de maker. Het theaterminnende kind wordt blijkbaar met
fluwelen handschoenen gehanteerd, voorzichtig getrimd,
en klaargestoomd voor zijn theaterervaring.

1
En even vaak bleek dat het theater op zich, in deze aanpak, de aanzet gaf tot
een veel bredere problematiek. De reden waarom er zoveel gepraat en gewerkt
wordt buiten de zaal, is gelinkt aan het verlangen van de spelers van het kindertheater om hun publiek voorte bereiden op de confrontatie met maatschappelijke, sociale of politieke vragen. Met seksualiteit, oorlog, eenzaamheid, of
gezinsproblemen. Maar ook met een afwijkende manier van vertellen, ver-

5

beelden, denken en logica. Op het moment dat kinderen en jongeren met een
eenvouidge klik op de knop van De Standaard Online getuige kunnen zijn
van een steniging tot de dood van een bijna-leeftijdsgenootje, de verhalen over
kidnapping en mishandeling tot het nieuws van de dag behoren, en de oorlog
het constante decor vormt voor hun TV-beelden, games en videofantasieën, is
deze begeleiding geen luxe. Na de mp3-moorden en de zoveelste steekpartij,
heeft de angst voor de ander, voor de buitenstaander, zich gedeeltelijk ook op
het eigen nageslacht gericht. De verhalen van geweld op school blijven niet
beperkt tot de ‘ghetto’-afdelingen. Er is een groeiend besef dat de zichtbaarheid
en de toegankelijkheid van het maatschapelijke geweld, en de voelbaarheid van
de alledaagse ongelijkheid, zich mogelijk ook spiegelt in de nieuwe generaties.
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Niet als doembeeld, maar wel als opdracht,
die door het kinder- en jeugdtheater actief wordt opgenomen.

1
En dat was misschien wel het meest opvallende tijdens de voorbereiding van
dit nummer: uit alle hoeken klonk een verhaal van hoop. Geen naïeve poppenkastvrolijkheid, maar de durf om te geloven in verandering. Het geloof in
het kind als intelligente en waardige speler, als toekomstige volwassene met
toekomstige verantwoordelijkheden. Hoop is een beladen term in het volwassenencircuit, waar het verwijt van naïviteit steeds op de loer ligt, en het soms
maar moeilijk broertjedelen is met de nageboorten van de pomo-ironie, waarin
de versplintering van de menselijke ervaring en de perceptie
van het ontmenselijkt eigen lichaam centraal staat.

1
Het jeugdtheater gooit die navelstaarderige grenzen wijd open.
Met open vizier, en bewapend met alle ontmoedigende voorkennis,
als een Don Quichotte in gevecht met de toekomst.
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De 
Drie 
Heksen 
van het Kindertheater

Elke Van Campenhout
Ergens in het theaterlandschap, in een verre hoek van het koninkrijk, ligt een gebied waar de meeste recensenten en
theoretici met een grote boog omheen lopen. Er wordt niet alleen kunst geproduceerd, maar ook nog eens met
goede bedoelingen. Er wordt niet alleen over artistieke praktijken gepraat, maar ook over verantwoordelijkheid en educatie. Maar er is vast nog wel een constante, dacht de hoopvolle recensent, verhalen! Die zijn toch
van alle tijden! Daar kan het Kinder- en Jeugdtheater toch niet omheen! Wat zijn de sprookjes van vandaag,
wat is het ultieme verhaal dat nu verteld moet worden? Voor wie en waarom?
De drie Heksen van het Kinder- en Jeugdtheater kijken me een beetje meewarig aan. Sprookjes? Fantastische personages?
In plaats daarvan spreekt Barbara Wyckmans over de hoop om nieuwe verhalen te creëren in een multiculturele samenleving. Neemt Eva Bal me mee naar oorlogsgebied, en de zere zone waar Mr Bert wanhopig wacht
op een knuffel. En pleit Oda Van Neygen voor een radicaal hedendaags verhaal dat wordt geschreven door de
nieuwe media van de technologie, of dat zich afspeelt in Irak of je eigen gewelddadige achtertuin.
Deze tekst is een bewerkte weergave van drie interviews: over verhalen van toen en nu, en de huizen waarin ze hun
plaats vinden. Over de dialoog tussen maker en publiek, en de (mentale) reizen die
je moet ondernemen om tot zo’n dialoog te komen. De heksen van het kindertheater zetten hun toverkracht al lang niet meer in op het betoveren van pompoenen of

Alice is het resultaat van een bewuste reflex binnen het (jeugd)theater
om jong talent te ondersteunen. Met de voorstelling geeft de Kopergietery groen licht aan jong talent (Jo Jochems, Pepijn Lievens, Christina
Vandekerckhove) onder het coachende waakoog van artistiek leider
Johan De Smet. De hedendaagse jeugdtheatertaal dankt haar bestaan

Alice (2005 – 2006, Kopergietery)

ingrediënten het onwankelbare vertrouwen in de intelligentie, de moed en de durf
van en voor een nieuwe generatie.

 Heks Oda  Heks Barbara  Heks Eva

Verhalen Van Toen:
Als je mij vraagt naar verhalen, dan denk ik aan sprookjes, en daar heb ik helemaal
niks mee. Voor mij gaan al die verhalen over hetzelfde: een personage komt in een
moeilijke situatie terecht, overwint een heleboel obstakels, en komt als herboren
uit het proces. Dat soort verhalen hebben mij nooit aangesproken, misschien omdat
ze nooit deel hebben uitgemaakt van mijn leefwereld als kind. Ik kom uit een groot
gezin waar eigenlijk heel weinig gelezen werd, en we hadden ook geen tv. Ik herinner mij één boek, Schatteneiland, maar dat heeft blijkbaar geen onuitwisbare indruk
op mij nagelaten. In een groot nest met 12 kinderen moest er goed nagedacht worden over hoe we ons geld zouden besteden. Er was genoeg om eten te kopen, maar
snoep of speelgoed waren niet zo belangrijk. Daar heb ik een sterke sociale reflex
aan over gehouden. En in combinatie met mijn katholieke opvoeding, heeft dat ervoor gezorgd dat ik een grote verantwoordelijkheid voel voor mijn medemens, voor
de pijn die anderen wordt aangedaan. Op dat vlak vond ik de Jezusverhalen als kind
wel heel inspirerend: zijn lijdensweg, het moment waarop hij de handelaars uit de
Tempel gooit. Ik zag Jezus dan ook eerder als een sociaal werker, een revolutionair.
Later ging ik even bij Amada, maar het bleef mij gaan om de outcasts: om de mensen die niet aan het woord komen. Die wil ik horen. De Maria Magdalena’s. Voor mij
zijn verhalen belangrijk als ze kinderen moed en durf meegeven: de moed om iets te
bereiken, en iets van jezelf te maken.

 Oda

aan het jong wild dat zich anno de jaren zeventig van de vorige eeuw
losrukte van de contemporaine, geijkte jeugdtheatertaal van gevestigde waarden. Vandaag krijgt jong talent vooral ontplooiingskansen
van die gevestigde huizen om binnen het rijke landschap een eigen
– in het geval van Alice multimediale – stem te ontwikkelen.

vergiftigen van appels. Ze staan met beide voeten stevig in de wereld, met als enige
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Het verhaal van vandaag is een interculturele dialoog

 barbara

Bij ons thuis lazen we de sprookjes van Grimm, dat boek met illustraties van Anton
Pieck. Ik herinner me dat ik de tekening van de toverheks met mijn nageltjes kapot
had gekrabd. Het sprookje dat toen op mij het meest indruk heeft nagelaten, is dat
van het Lelijke Eendje. Het kleintje dat verstoten wordt en niet tot de club behoort
maar uiteindelijk toch opgroeit tot een mooie zwaan. Dat vind ik een mooi verhaal,
omdat bij de meeste sprookjes gesuggereerd wordt dat je de oplossing buiten jezelf
moet zoeken: bij de prins, of bij de één of andere ‘redder’. Maar het Lelijke Eendje
gaat over zelfontplooiing.
Het verhaal dat je vandaag moet kunnen vertellen, is een dialoog. Niet zozeer op
het podium, maar tussen de kunstenaar en zijn publiek. Het is een belangrijk verhaal, en het Paleis speelt een belangrijke rol in het mogelijk maken ervan. En dat
is een ander verhaal dan de verhalen die je uit de vorige eeuw in de 21ste eeuw hebt
binnengesluisd. FroeFroe heeft bijvoorbeeld in 2001 ervoor gekozen om Roodkapje
te ensceneren, vanuit de veronderstelling dat Roodkapje als visueel symbool be-
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hoort tot ons cultureel erfgoed. Maar een zesjarige van vandaag weet eigenlijk vaak
niet meer wie Roodkapje is: er is in de 21ste eeuw een enorme diversiteit ontstaan
in het theaterpubliek. In een omzendbrief van het Ministerie van Onderwijs staat
te lezen dat 60% van de leerlingen op de basisscholen in Antwerpen Centrum geen
er niet meer vanuit gaan dat er zoiets is als een gedeeld cultuurgoed, je moet zelf dat
cultuurgoed gaan uitvinden. Dat wil ook zeggen dat je er rekening mee houdt dat
de taalcompetentie van je publiek misschien wat lager ligt, en dat het muzikale aspect van je voorstellingen mogelijk belangrijker wordt. Daarom hebben we ook een
concertreeks georganiseerd, met Sam Vloemans, rond water, aarde, lucht en vuur:
universele begrippen voor kinderen vanaf vier jaar. De reeks heette Nachtmuziek en
was gebaseerd op wiegeliedjes van Afrika tot India. De tekst van die liedjes was niet
zo belangrijk, maar het ritme ervan des te meer.
We moeten zoeken naar een verhaal dat kinderen vandaag met mekaar verbindt, we
moeten ons richten tot de toekomstige ouders, die dan weer gebruik zullen kunnen
maken van dit gemeenschappelijke goed. Het theater kan mensen sensibiliseren
om nieuw erfgoed te creëren. Elke voorstelling is een uitnodiging om terug naar

Kindertheater in oorlogstijden

  Eva

Ik herinner mij een project uit 1994: ik was aanwezig op een congres over de rechten
van het kind, en op hetzelfde moment woedde de oorlog in Bosnië en Kroatië. Het
leek absurd om over zoiets te praten op het moment dat je weet dat die rechten op
nauwelijks een paar honderd kilometer compleet met de voeten worden getreden.
Tijdens dat congres heb ik dan ook het voorstel gelanceerd om met verschillende
landen samen te werken om hier iets rond te doen. Enkele weken later zijn er dan
effectief een aantal kandidaten naar de Kopergietery gekomen en zijn we aan het
project begonnen. Italië, Portugal, Nederland, Duitsland en België wilden de handen in mekaar slaan om het kindertheater naar het oorlogsgebied te brengen. Het

B = A in Bubbels (1989 – 1990, Oud Huis Stekelbees)

het theater te komen.

B = A in Bubbels is een mijlpaal in de Vlaamse jeugdtheatergeschiedenis.
Willy Thomas schreef de tekst, Guy Cassiers (toen artistiek leider van
Oud Huis Stekelbees) regisseerde, An De Donder en Jacqueline Kapetin namen het spel voor hun rekening. Deze voorstelling draagt het
leidmotief in zich dat Cassiers’ werk brandmerkt: het ‘Kaspar Hausermotief ’ of het zoeken naar een taal om te kunnen zeggen wat men
wil zeggen. Deze zoektocht naar een taal, is een zoektocht waarmee

de jongste mensen het meest expliciet geconfronteerd worden. Want
opgroeien is synoniem voor het verwerven van taal, van taalvaardigheid, van een vaardigheid die een mens in staat moet stellen om te
communiceren met de buitenwereld. De verwerving van die vaardigheid, van een (eigen) taal én de problemen, fascinaties, vragen, twijfels
die dat met zich meebrengt, groeide uit tot een leidmotief/thema binnen hedendaags jeugdtheater.

Nederlands spreekt, en afkomstig is uit een andere cultuur. Op zo’n moment kan je
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kindertheater! | de drie heksen

project werd The Right Shoes gedoopt, en met een DC10 van het Belgische Leger zijn
we naar Zagreb gevlogen om te spelen op pleintjes, in stukgeschoten huizen, overal
waar we een plek vonden.
De hele operatie werd vanuit Kroatië gecoördineerd, maar het was een politiek neutrale onderneming, iets als een Artsen Zonder Grenzen voor de kinderen. In een kapotgeschoten kerk hebben we toen onze eerste voorstelling gespeeld, een aaneenschakeling van intimistische kraaltjes. En dat was duidelijk niet wat de kinderen
wilden zien: het geroep en geschreeuw is heel de voorstelling lang niet stil gevallen.
We hebben dus al dat materiaal weggegooid, en zijn samen gaan zitten om na te denken over wat theater dààr in die situatie moest zijn: theater in een oorlogsgebied, tussen de brokstukken. De volgende keer toen we voor de kinderen speelden, vonden we
wel aansluiting: de dialoog was veel directer en opeens kregen we wél alle aandacht.
Met Ineke Nijssen en Jeanne Pennings maakte ik toen Recht op Privacy: een dagboekvoorstelling zonder taal. Dat werd een clowneske voorstelling, met volle begrip
van de waanzin waarin we speelden: het is oorlog! Wat heeft theater dan nog te betekenen? Eigenlijk kregen we binnen dat ene uur al meteen een antwoord op die
vraag: binnen die tijd ontstond er een enorme verbondenheid bij de kijkers, maar
ook tussen de kijkers en onszelf. En niet alleen met de kinderen, maar ook met hun
moeders. Dat is wat je wilt bereiken met het theater: je wil genieten van het spel, en

La Cifra (1990 – 1991, Oud Huis Stekelbees)

Het verhaal van een gewelddadig nu
Sinds Zolderling hanteren we bij Bronks een andere manier om met tekst om te gaan:
elke nieuwe theatertekst wordt geconfronteerd met het publiek in een publieke lezing. Dat heeft al heel veel opgeleverd, zowel voor de makers als de kinderen. De acteurs krijgen ook heel veel informatie om mee aan het werk te gaan, en die kunnen
ze dan weer uittesten tijdens de try-outs. Mieja Hollevoet heeft nu net Zwijnen bij ons
gemaakt, een hedendaagse lezing van Titus Andronicus van Shakespeare. Bij een eerste publieke lezing met zes acteurs, leverde dat een heel goed nagesprek op met de
leerlingen van het zesde leerjaar. Ze hadden verrassend veel uit de tekst gehaald, en
wisten ook feilloos de link te leggen met de gruwel van vandaag.
Zwijnen is dan ook een stuk dat het heeft over de essentie van deze tijd. Dat is ook één
van de redenen waarom enkele culturele centra afgehaakt hebben: omdat het te gewelddadig zou zijn. En daar komen we opnieuw bij één van de hoofdproblemen van
het kinder- en jeugdtheater terecht: het feit dat de ouders en de programmatoren
heel vaak overbeschermend gaan optreden naar de kinderen toe. Wij doen natuurlijk ook niet zomaar wat. Wij hebben een pedagoge, Tine Melens, die ook speldocent is, en na de voorstelling met zeer gerichte vragen naar de leerlingen toestapt.
Bij Zwijnen was er één meisje dat een nachtmerrie had gekregen. Er zit namelijk een
scène in waarin de zoon gedood en in een taart opgediend wordt aan zijn moeder.
Nochtans lezen de kinderen de voorstelling op hun eigen niveau. Kinderen worden
vandaag doorlopend met geweld geconfronteerd. Soms lijkt het wel of ze er helemaal niet meer vatbaar voor zijn. Als je dan de aanpak ziet van Mieja Hollevoet, die
dit geweld toch helemaal anders benadert, die de wreedheid in een heel mooi kader
laat verschijnen, dan is dat precies belangrijk: wrede schoonheid.
De kinderen leggen vrij direct de link tussen Zwijnen en het nieuws dat ze oppikken uit kranten en nieuwsberichten. Ze zien de oorlog vandaag, ze weten dat er

 Oda

Ook met La Cifra slaat regisseur Guy Cassiers gensters als artistiek leider van Oud Huis Stekelbees. Deze voorstelling is niet de eerste maar
wel één van de belangwekkendste theatervoorstellingen mét kinderen, nadat pionierster Eva Bal deze theatervorm eind jaren zeventig
in Vlaanderen introduceerde. Op basis van het gelijknamige gedicht
van Jorge Luis Borges creëert Cassiers een innemende theatertekst
en voorstelling met en voor allochtone kinderen. Kinderen die dus

 Oda

nog harder met die taalverwerving én het vinden van een thuisgevoel,
een nest, een eigen plek waar ze zich kunnen uitdrukken… worstelen.
Een gegeven dat vandaag regelmatig opduikt op de (hedendaagse)
jeugdtheaterplanken. Met Bruine Suiker (2001/2002 en in 2002/2003
opnieuw in première bij het Publiekstheater) van Chokri Ben Chikha
als een expliciet voorbeeld daarvan.

je wilt de betrokkenheid van de kijkers winnen.
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in Irak mensen worden doodgeschoten. Ze worden geconfronteerd met de onverenigbaarheid van verschillende godsdiensten, en met de rol van Amerika hierin. En
bovendien kennen ze natuurlijk het geweld ook van dichtbij: vanuit de dagelijkse
klasruzies en de gevechten onderling. Daarom is het ook goed om met de kinderen
te praten nadat ze een lezing hebben meegemaakt. Niet alleen de mondige kinderen, maar ook de anderen, die uit hun isolement moeten worden gehaald, en die
niet kunnen praten over de gruwel waar ze zelf ook mee geconfronteerd worden.
Omdat ze zelf van verschillende nationaliteiten zijn, bijvoorbeeld. Zo is er bijvoorjong(er) publiek met de voeten treedt, wordt namelijk de vraag gesteld
waarom deze voorstelling nog een ‘jeugdtheatervoorstelling’ is. Drie
Zusters benadert het kinderpubliek niet betuttelend of voorzichtig
maar als een constellatie toeschouwers die in staat is tot abstraheren
en interpreteren van abstractie.

beeld de boosaardige ‘neger’ in Zwijnen, en dan krijgt het zwarte jongetje in de klas
de vraag: ging dat over jou, en hoe reageer jij daarop? Doordat Tine de gewoonte
heeft om met kinderen te werken, krijgt zij andere antwoorden te horen. Daarom
willen we ook met zo klein mogelijke groepjes werken, zodat iedereen een stem kan
krijgen. Dat is de verantwoordelijkheid van een huis en een artistiek leider. Mieja
is met Titus Andronicus aan de slag gegaan vanuit een overtuiging dat theater een
confrontatie moet zijn en vragen moet oproepen. De maker construeert zijn eigen
visie op een samenleving, en confronteert die met het publiek. Dat is iets wat Mieja
interesseert, en zij is dan ook de juiste persoon om zo’n hard thema op een juiste

Het verhaal van de gemeenschap

een eigengereide interpretatie van Tsjechovs De Drie Zusters te schrijven. Het resultaat is een beklijvende, volstrekt onconventionele
voorstelling die de 1000 Watt Theaterprijs 2004 wegkaapt. De creatie
zelf én het feit dat deze voorstelling de prijs voor beste jeugdtheatervoorstelling in ontvangst mag nemen, doet de gemoederen hoog oplaaien. Omdat de voorstelling een aantal tegemoetkomingen aan een

zijn Louis Paul Boon-achtige figuren, zoals Trouwfeesten en Processen, of Niet alle Marrokkanen zijn Dieven. Omdat die teksten gaan over een gemeenschap en een samenleving. Over ontmoetingen, over emoties, over uitbarstingen en vreugde. Ik las laatst
ook de roman De helaasheid der dingen, van Dimitri Verhulst, en daar vind je dezelfde
thema’s terug: een gemeenschap van mensen die niet gekozen heeft om met elkaar
te leven, maar dat toch doet. Ik hou van dat soort verhalen, omdat ze zo dicht op
mijn huid zitten, omdat ze zich afspelen in een zeer herkenbaar milieu, over families en wat er in leeft. Je kan zo je eigen namen plakken op de figuren die worden
voorgesteld. Het is belangrijk dat die verhalen dicht op je huid zitten, omdat ze je
dan langer bezig houden. Ik herinner me bijvoorbeeld nog de voorstelling U bent
mijn moeder, gespeeld door Joop Admiraal, die ik vijftien jaar geleden gezien heb.
Volgens mij is dat een leeftijdloze voorstelling, daar kunnen kinderen van vier tot
achttien jaar naartoe, omdat je altijd het kind bent van iemand. Het kindertheater
heeft een zeer grote marge. Ik zag de Stefan Perceval-versie toen mijn moeder dementerend was, en kon op dat moment geen try-out bijwonen, omdat het te pijnlijk
was voor mij. Maar voor de voorstelling heb ik wel de familie uitgenodigd, en dan
merk je dat je door de keuze van het onderwerp eigenlijk heel uiteenlopende publieksgroepen kan uitnodigen, die mekaar ontmoeten in het onderwerp dat wordt
aangesneden. Na tien jaar programmeren in Antwerpen, merk je ook wel dat dit een
heel andere praktijk is dan het in Hasselt zou zijn. In je zoektocht naar een publiek,
reflecteer je eigenlijk wat er in de stad speelt, en leg je daar ook de nadruk op.

Het moment van de hartenklop
Kort geleden was ik in Marrakech, op het Jenaalfna-plein: een feeërieke omgeving
vol lampjes, waar het krioelt van de mensen en de geuren, heel erg geheimzinnig al-

Drie Zusters (2003 – 2004, Zeven)

 Barbara

De verhalen waar ik vandaag van hou, zijn bijvoorbeeld die van Arne Sierens met

De oorspronkelijke tekst van Anton Tsjechov wordt voor het
(jeugd)theatergezelschap van Inne Goris, Zeven, bewerkt door Bart
Moeyaert. En dit keer (Moeyaert schreef in 2000/2001 al het opmerkelijke Rover Dronkeman voor luxemburg) ontstaat de tekst niet vanachter de schrijftafel, maar vanachter het notitieboekje in de repetitiezaal. Moeyaert wordt door Inne Goris uitgenodigd en uitgedaagd om
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manier te omkaderen.
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lemaal, het mysterie hangt er gewoon in de lucht. En in die menigte vormden zich
cirkels rond een verteller die zijn verhaal deed. Verhalen die steeds terugkeren, maar
ook altijd opnieuw worden aangepast aan het hier en nu van de situatie, en afgestemd
zijn op de betrokkenheid van die toeschouwers. Oude verhalen waar de verteller zijn
eigen persoonlijkheid en besognes in verwerkt. Miller zei ooit dat het theater de gezamenlijke hartenklop is van één seconde, waarin het publiek en de maker samenvallen. En dat zie je daar gebeuren. Elk verhaal is verschillend.

De jonge choreograaf Randi De Vlieghe creëert met Eros Flux een
organisch dansvocabularium dat zich uit in golvende, in elkaar
overvloeiende bewegingen die een verhaal kleuren of emotioneel vertolken. De Vlieghe werkt vaak met jonge, onervaren lichamen die een
uitzonderlijke souplesse combineren met een spontaniteit die eigen is
aan een gezond, veerkrachtig en jong lichaam. De Vlieghe is huischo-

Eros Flux (2002 – 2003, Fabuleus)

Zagreb. Je zet altijd jezelf, en je eigen positie ter discussie. Theater kan je in die ene
seconde vastgrijpen, in dat ene moment van identificatie met wat je ziet: dit gaat over
mij, dit ken ik, dit heb ik ook beleefd. Of: dit ken ik helemaal niet, maar zonder dat
ik het kan verklaren, word ik er wel heel erg door geraakt. Het is een ontmoeting, en
dat is precies wat zo belangrijk is in het leven. Voor mij als maker gaat het er dus over
dat ik die ontmoeting wil mogelijk maken. Maar hoe doe je dat? Niet door boventiteling, want dat is niet de beste manier om kinderen te bereiken. Dus ga je op zoek naar
andere manieren, je brengt sprekers op de scène, je gaat dingen uitproberen.
Het ultieme moment is voor mij het moment waarop alles op zijn plek valt: wanneer je
samen met het publiek een moment beleeft waarin je elkaar vindt, waarin de wereld
waarin we leven wordt gereflecteerd. Dat is mijn voortdurende toetssteen, en de bron
van mijn zelfkritiek, en dus ook de motor die me aan de gang houdt. Als ik in een volgende productie dat ultieme moment zou bereiken, zou mijn zoektocht ook ophouden,
en dat zou de dood van mijn werk betekenen.

Educatieve omkadering
Wat mij soms beangstigt in het jeugd- en kindertheater is de steeds grotere invloed
die de educatieve dienst heeft op het proces. Kunsteducatie is er uiteraard niet om
de creatie te beklemmen, het is een omkadering die probeert laddertjes te creëren
om bij de voorstelling te geraken. Dat hoeft niet per se omgekeerd te gebeuren, al
kan je natuurlijk wel een voorstelling afstemmen op een bepaalde leeftijd.
Ik denk bijvoorbeeld aan de voorstelling De koning sterft van Roel Adam, die gebaseerd was op een tekst van Ionesco. Er ontspon zich onmiddellijk een hele discussie
rond de vraag of kinderen wel zouden begrijpen waar die voorstelling over gaat.
In Ionesco’s tekst gaat het namelijk om een koning die niet kan sterven omdat de
verantwoordelijkheid die hij moet dragen te zwaar weegt: er drukken te veel verwachtingen op hem, die hij niet zomaar kan laten gaan. Dat is iets wat kinderen
wel degelijk begrijpen. Het is onze zoektocht om artistieke producties te maken, en
hier dan ook een publiek voor te vinden. De dialoog is hierin heel belangrijk. Het is
niet het meest relevante om de mensen te geven wat ze graag zien, maar wel om ze te
geven wat ze graag zullen zien. Dat is een groot verschil, en daar tekenen we voor.

Het Paleis van je dromen
Ik heb het huis het Paleis genoemd, omdat ik afstand wilde nemen van de koninklijke titel van het KJT. Een andere optie zou Het Geduld geweest zijn, want De Tijd
was al genomen. Maar het Paleis blijft wel een feeërieke ondertoon bewaren, zowel
voor volwassenen als voor kinderen. En tegelijk is een paleis groot genoeg om heel
veel dingen simultaan te laten gebeuren: er is een Serre (kleine zaal), een Grote Zaal,

 Barbara

reograaf van Fabuleus dat zich als een huis profileert waar theater en
dans voor en met kinderen en jongeren gecreëerd wordt. Uit dezelfde
stal komt ook het choreografenduo Joke Laureyns en Kwint Manshoven. Een duo dat eveneens bij voorkeur dansvoorstellingen creëert
met ontluikende lichamen. Ook hun danstaal wordt gekenschetst
door bewegingszinnen en -patronen die inherent aan de motoriek

van een kinder- en jongerenlichaam verbonden zijn. Hun danstaal
genereert creaties die in hun frivole, speelse kwetsbaarheid kinderlichamen tot abstracte tekens van levenslust, koestering en warmte maken. Voorbeelden zijn hun Dromen hebben veters (2003/2004, Fabuleus)
alsook het recente Acte Gratuit (2006/2007, Kopergietery).

Dat probeer ik ook te doen: ik ben niet dezelfde persoon of maker in Marrakech als in

een Tuin, enz… Een paleis is een huis met heel veel kamers, waarvan je de deuren en
ramen bewust kunt openen en sluiten naargelang je eigen behoeften. Je kan het flink
laten waaien, of je kan de artiesten even alle intimiteit laten. Het Paleis is ook een gastvrij huis: ook als we onze dromen niet kunnen realiseren, blijven we doorfeesten.

Er is de laatste vijf jaar heel veel veranderd: een kind van vijf jaar geleden beweegt
niet meer in dezelfde leefwereld als een kind vandaag. Het leeft in een internetwereld, bouwt zijn contacten op via de chatlijn, enz… Dat brengt langs de ene kant een
ook isolerend. Er wordt minder in groep gespeeld, kinderen worden veel meer op
zichzelf teruggeworpen. Volgens mij is dat iets waar we een serieus gesprek over
moeten voeren. Dat is het verhaal dat we vandaag in het jeugdtheater moeten proberen te vertellen. Elk kind kiest zelf zijn spelletjes, en meestal zijn dat narratieven
uit science fiction, fantasy of gruwelverhalen. Ik denk dat het tijd wordt dat het theater daar een paar vragen bij gaat stellen: waar kijk je naar? waarom? wat brengt dit
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soort gepersonaliseerd kijkgedrag teweeg, enz. Ik zou dat graag eens voorleggen
aan een artiest, en kijken welk materiaal hij daaruit kan ontwikkelen. Maar misschien kan je met dit gegeven ook kinderen zelf een verhaallijn laten ontwikkelen,
laten spelen met de theatervorm, om zo misschien tot een interactieve manier van

Gezegend Zij (2001 – 2002, Kopergietery)

heel andere manier van communiceren mee, maar langs de andere kant werkt dit

als jonge regisseuse de kans om haar eigen taal te ontwikkelen. Met
Fietsen (naar de gelijknamige tekst van Gregie De Maeyer) bewees ze
over een gracieuze theatertaal te beschikken die zich in haar fijnzinnigheid laat lezen ALS een warme, tere én subtiel grappige poëtiek
voor de allerkleinsten.

theaterbeleving te komen. Het feit dat een kind in het reguliere theater moet stilzitten en zwijgen, is eigenlijk een erg artificiële vorm. In de tijd van Shakespeare kon
iedereen reageren op wat er in het stuk gebeurde. Vandaag zie je dat dat in groepen
erg moeilijk ligt, dat er vaak agressief wordt gereageerd. Maar die interactiviteit
biedt daar misschien een oplossing voor. Volgens mij worden kinderen te weinig
serieus genomen, en kan je best ver gaan in kennisoverdracht. Alleen moet je wel
de juiste kennis doorgeven voor vandaag. Je moet kennis doorgeven die aangepast
is aan de tijd. Er wordt veel meer geleerd van het internet, en dus door zelfeducatie.
Dus kan je die kennisoverdracht gaan personaliseren en aanpassen aan de context
en de cultuur van elk kind en zijn achtergrond. Dat is het grote probleem van het
onderwijs: de lessen wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, .. zijn niet aangepast
aan de divers samengestelde klassen. Wat is vandaag geschiedenis, wat gebeurt er
en is er gebeurd in Albanië, Polen, met de Roma. Hoe gaat een kind daarmee om.
Door de computer kan je idealiter ieder kind aan het woord laten.
Het probleem is wel dat die technologische theatertaal voor mij erg interessant is,
maar dat er maar weinig theatermakers op een interessante manier mee bezig zijn.
Ik probeer die dada wel door te geven aan de makers, maar uiteindelijk gaat het

 Eva

Het verhaal zit hem in zijn staart
Het is niet zozeer het verhaal dat mij interesseert, maar eerder het verhalende: de
spanningslijn die zich doorheen heel veel theatrale elementen kan ontwikkelen: in
beweging, in muziek, in dans... Het gaat om een emotie, om een intellectueel besef
dat zich ontwikkelt tijdens de voorstelling. Op dat vlak zijn kinderen een erg slim
en gevoelig publiek. Ze voelen het kantelen van de sfeer in een voorstelling feilloos
aan. Misschien omdat ze de dingen niet meteen terugkoppelen naar vaststaande

Fietsen (1994 – 1995, Het Gevolg)

nooit over mijn verhaal, maar om het hunne.

Theater voor kleuters is een moeilijke, riskante onderneming omdat
deze jongste toeschouwers een bijzonder korte concentratieboog bezitten. Naast het Gentse 4Hoog, spant het Antwerpse theater Luxemburg – waar Arlette van Overvelt de drijvende kracht is – zich al jarenlang in om ook deze mensen op hun theaterwenken te bedienen. Van
Overvelt kreeg bij het Turnhoutse Het Gevolg van Ignace Cornelissen

 Oda

Verhalen voor de nabije toekomst

In deze monoloog kruipt theatermaakster Pascale Platel in de huid
van Elisabeth, de moeder van Johannes De Doper en de tante van Jezus Christus om vanuit haar perspectief het levensverhaal van Jezus
Christus te vertellen. Platel belichaamt een sterk oprukkende jeugdtheatertendens waarin theatermakers zich niet zozeer meer vastpinnen op een doelgroep maar op een herkenbaar thema voor jong en

oud. Dit is een (niet zelden filosofisch) thema dat op een even hilarische, heldere als ontroerende manier wordt bespeeld mét aandacht
voor dubbele bodems. Enkel de meer volwassen toeschouwers kunnen
die ontdekken, zonder dat hun jongere collega’s zich daardoor overbodig of achteruitgestoken voelen. Platel kan haar publiek simultaan op
verschillende niveaus boeien, prikkelen en de lachstuipen bezorgen.
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referentiekaders? Misschien omdat ze op die leeftijd nog makkelijker te raken zijn
door de dingen zoals ze zijn? Als regisseur geeft het je in elk geval heel veel vrijheid
om ritmisch te werken. Op een bepaald moment in Wanhopige Leeftijd is er bijvoorbeeld een scène waarin de ‘healthy-wealthy’ elf in de armen van de Lange Dunne
Man ligt. Het is ineens heel stil, en je krijgt een kanteling in de voorstelling, die de
kinderen onmiddellijk zelf registreren. Mr. Bert vraagt dan ook heel logisch aan
de elf of ze dood is? En of ze, als dat zo is, even met haar vleugels wil flapperen? De
kinderen pikken de ironie van zo’n vraag niet op. De volwassene wel, en dus ligt het
verhaal voor hem meteen ergens anders.
Ik heb vaak het gevoel dat de vragen die gesteld worden over kindertheater, geen echte vragen zijn. Omdat je uiteindelijk toch niet anders kan als maker, dan proberen gestalte te geven aan wat je bezig houdt, wat je wilt vertellen, wat je wilt tonen. Daar kan
je geen ‘concessies’ in doen, omdat je je richt op een bepaalde publieksgroep. Wat wel
zo is, volgens mij, is dat de talenten van sommige mensen zich richten op een wereld
die dicht aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Maar er staan geen slagbomen
opgesteld tussen het ene en het andere theater.

In een Glazen Huis
Het nieuwe huis van Bronks moet dus ook expliciet een open huis zijn. Er is een

schreven regel. Het blijft ‘not done’ de jongsten een desolaat en weinig
tot niet hoopvol wereld- en mensbeeld voor te houden. Zonder hoop is
er geen leven mogelijk. Dit motto – en dus ook dit hoopvolle, optimistische mens- en kindbeeld – lijken jeugdtheatermakers te delen, ook
al staat in een voorstelling het omgaan met de dood centraal.
Deze tekst en voorstelling van Dimitri Leue vertolkt een belangrijk
aspect binnen het hedendaagse jeugdtheater dat ernst koppelt aan
speelse (taal)poëtiek. De onbevangenheid van kinderpersonages
wordt ingezet om ernstige, levensbedreigende situaties op een tedere,
herkenbare én tevens hoopvolle manier te verbeelden en te ensceneren. ‘Zonder HOOP geen jeugdtheatervoorstelling’ lijkt wel een onge-

Het kleine sterven (een poging om drie dagen niet te zijn) (1999 – 2000, hetpaleis)

zijn als in al die ruimtes tegelijkertijd iets zou gebeuren. Als er een klas aan het
werken is, terwijl de artiesten in een andere ruimte bezig zijn. We willen nu ook de
leeftijdsgroep boven 12 jaar aanspreken, wat tot nu toe niet het geval was. en vanaf
14 jaar zouden de jongeren de kans moeten krijgen om zelf te programmeren. Wat
ik voor ogen heb is een huis dat constant aan het bougeren is, en waar het publiek
ook een inkijk krijgt in de manier waarop kinderen praten, spelen, ik wil dat ze
kunnen binnenkijken in de repetitieprocessen, zodat ouders een idee zouden krijgen van wat er gebeurt. Natuurlijk gaan we dat niet zo letterlijk organiseren, maar
dat is wel mijn droomhuis. Het theater staat te ver van de werkelijkheid af, ik wil
dat die doorstroming op een spontanere manier gebeurt. Het ‘elitaire’ theater kan
wel degelijk doorbroken worden.
Daarom wil ik ook zo veel mogelijk met de buurt gaan werken. Als een missionaris,
of in het verlengde van de leerkracht die ik ooit was, vanuit die sociale context waar
ik altijd mee geworsteld heb, en waarin iedereen gelijk is, wil ik buurtprojecten organiseren, met het Klein Kasteeltje bijvoorbeeld: wat kan een huis als Bronks voor hen
betekenen? Als je je zo erg toelegt op het buurtleven, betekent dat ook dat je nu en dan
toegevingen zal moeten doen. Door meer muziek(theater) te programmeren, bijvoorbeeld, waardoor je de initiële taalbarrière kan doorbreken, door een gemeenschappelijke taal te zoeken om tot uitwisseling te komen. Dat is de werkelijkheid waar we mee
om moeten gaan: Ik zag laatst een documentaire over een jongen uit Palestina, Ismaël,
die vijf jaar lang in een kindertheatergroep had gezeten, tot de groep werd opgedoekt.
Hij zei in de documentaire, dat hij waarschijnlijk nooit soldaat zou zijn geworden, als
die theatergroep was blijven bestaan. Dat is wat theater kan doen! We zijn in de wereld
geworpen, en dus moeten we er het beste van maken. Maar onze opvoeding maakt ons
niet weerbaar, geeft ons niet de instrumenten om met dat leven om te kunnen. In het
onderwijs kan je wel bij kinderen die talenten opsnorren, die hen later de kracht zullen
geven om hun moeilijkheden te overwinnen. Of het nu muziek is, of theater, of sport,
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theaterzaal, 2 repetitiestudio’s, bureau’s en een atelier, en voor mij zou het ideaal
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het moment dat je ontdekt dat je iets kan, en dat je kunnen iets betekent, heb je jezelf al
heel wat sterker bewapend om het leven aan te kunnen.

 Eva

Het huis is de droom is de werkelijkheid
Als ik denk over een beeld voor de Kopergietery, denk ik aan een droom die ik had
toen ik een jaar of dertien was. Ik dacht toen dat er ergens een huis zou moeten
zijn met binnenpleinen en roltrappen, met een theater waar je op de trappen je
boterhammen kon opeten, waar muzikanten door de gangen zwierven, waarin je
omhuld werd als in een geweldige zomerjas, waar je in leefde. Wat de Kopergietery
zoveel later is geworden, ligt daar niet zover van af. Het was geen droom, het was
pure realiteit.

Portret van de heks als barones en zigeunerin

 Eva

Er zit heel veel woede in mijn werk: de achterkant van de medaille van mijn verlangen, van mijn passie. Ik werk vanuit uitersten: de woede en het sarcasme staan
tegenover de ironie en de passie, tegenover het geloof. Ik heb enige tijd geleden de
titel van ‘barones’ toegewezen gekregen, en toen mocht ik van de koning een wapenschild ontwerpen. Als spreuk heb ik simpelweg gekozen voor ‘Het Kan’, en daar
moest de koning ook erg om lachen. Maar ‘Het Kan’ is de kernachtige uitdrukking
van die passie. Het kan dat je geneest, het kan dat je verliefd wordt. Het kan natuurlijk ook niet, maar dat is zodanig vanzelfsprekend, dat je dat niet eens hoeft
uitspreekt (en daarvoor hoef je geen moraalridder te zijn), spreek je over een samenleving. Of je het nu hebt over Desperate Love, of over een thriller van Simenon.
Ikzelf ben heel veel dingen. Ik ben alle leeftijden die ik ooit was, en alle levens die
waarmee ik heb gewerkt. Als ik kan weglopen, blijf ik. Zonder dat achterdeurtje
zou ik niet kunnen werken. Ik ben een barones en een zigeunerin, en die gespletenheid is precies wat je krachtig maakt in het leven. Ik ben Sisyphus die probeert om
iedere keer Mr. Bert perfect en compleet te krijgen. Iedere keer opnieuw. Maar die
ook iedere keer weer het foutje toelaat, dat mij toelaat om verder te werken.

HHHHHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanvHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
Het K anHet K anHet K anHet K anHet K anHet K anHet K anHet K aHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKan9anHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKan9aHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanvHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanvHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKaHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanvHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHet
KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan
HetKan9anHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan9aKan
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KanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKanHetKan

Auteur en theatermaakster Hanneke Paauwe vertaalt de minutieusheid van een kinderlijke verbeelding naar haar theatrale verbeelding. Haar paradoxaal kindbeeld (waarin romantiek en hardheid
met elkaar verweven zijn) wordt getransponeerd op de scène tot een
poëtisch, kinderlijk, fragiel mensbeeld waarin gruwel en frivoliteit

onbeschaamd gearmd gaan. Niet zelden ontwikkelt Paauwe haar
creaties buiten de geijkte theaterzaal. In Memoriam vertelt over engelengraven en doet dat letterlijk tussen de engelengraven. Hier raken
ernst en ‘zoetzachte’ romantiek elkaar opnieuw aan om enerzijds een
aangrijpend en anderzijds een troostend geheel te vormen.

ik heb geleefd, alle verhalen die ik heb gedeeld met de kinderen, of met de mensen

In Memoriam (2005 – 2006, Musica Sacra Maastricht)
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aan te geven. Alles wat je maakt, is sociaal geëngageerd. Iedere keer dat je de hoop
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Storm op komst: Drie observaties
Bruno Vanobbergen | illustraties: Dorothea Richter

Hoe kijken we vandaag naar kinderen? In de evangelische traditie van het duiveltje uit het doosje? In de
romantische overtuiging van hun pure onschuld? Of dragen we Koning Kind op handen, als de mondige
voortrekker van de publieksdemocratie? Volgens Bruno Vanobbergen is er misschien nog een andere
mogelijkheid: die van de vervreemding. Met Marina Abramovic pleit hij voor provocatie en transformatie
in plaats van de lokroep van het Entertainment. Maar wie is dan nog het kind in de zaal?

M
Ik ben op een congres, niet zo heel ver hier vandaan. Drie dagen lang buigen we ons over kinderen en kindzijn. Heel veel vragen,
evenveel gedachten. Op een gegeven moment mogen ook kinderen zelf even ten tonele verschijnen. Een bont allegaartje doet
gniffelend zijn intrede. De kinderen hebben de voorbije weken rond het thema van de kerststal gewerkt en één van ons wil
graag weten welke figuur uit het kerstverhaal de kinderen zelf hadden willen zijn en waarom. Er zitten nogal wat engelen
tussen, een meisje wil graag Maria zijn omdat ze ‘dat blauw’ zo prachtig vindt en een stoere sloeber ziet zichzelf al als Jezus.
Gelach. Ietwat verlegen vraagt het jongetje wie wij dan wel graag zouden zijn. Opnieuw gelach.
De rood aangelopen begeleidster van de kinderen schakelt snel over naar de volgende in de rij.

Ook theatermaker Raven Ruëll balanceert tussen grap en gruwel in
zijn (jeugd)theaterwerk. Ruëlls theatertaal is als een belichaming
van de essentie van een jeugdtheatertaal: helderheid troef. Zowel
in zijn ensceneren als in zijn schrijven, gebruikt Ruëll een fijnzinnige, verhalende poëtiek die zwanger is van grote, verdrukte emoties.
Kinderen zijn niet langer vrolijk huppelende wezens anno 21 ste eeuw
maar worstelen met zichzelf, de wereld en vooral alle pijn en verdriet

Jan, Mijn Vriend (2001 – 2002, Bronks)

die de (volwassenen)wereld in een kinderleven genereert. Zowel in Jan,
Mijn vriend (een bewerking van de gelijknamige roman van Peter Pohl)
als in Stoksielalleen (2003/2004, Bronks), voert Ruëll dergelijke getormenteerde (kind)personages op. Het zijn personages die moedig hun
verhaal vertellen. Het zijn personages voor wie vertellen nog de enige
zin in het leven lijkt. Personages die van een moedig maar tegelijk
wanhopig en onzeker kindbeeld getuigen.

Wat later verlaten de kinderen onder luid applaus de zaal.
We hebben verschillende vormen om over kinderen te denken. Sommige ogen oubollig en versleten, andere lijken te blinken van nieuwigheid. Drie vormen zijn een
rode draad doorheen onze Westerse kindgeschiedenis. De eerste is die van het evangelische kind. Het kind dat van bij de geboorte belast is met de Erfzonde, verschijnt
hier als een kleine demon, die met alle mogelijke middelen in de juiste vorm dient
gegoten te worden. Het kind is wild en primitief, een Pippi Langkous avant la lettre.
De taak van de opvoeding bestaat erin het wilde kind te temmen en beschaving bij
te brengen. Het gaat hier om het onuitstaanbare kind dat ons als volwassene zoveel
angst weet in te boezemen dat we kind en angst zo snel mogelijk de kop willen indrukken. Een mooi voorbeeld van deze gedachtegang vinden we in de tweede helft
van de negentiende eeuw wanneer overal in West-Europa heropvoedingstehuizen
opgericht worden. De tehuisopvoeding werd gedreven door de angst voor het criminele kind en, bij de confessionelen, door het voortdurende bewustzijn van zijn
zondigheid. Ingrijpen was geboden wanneer het kind ontspoorde, bij criminele
kinderen; of wanneer de ouders niet bij machte waren om de wil van het kind te
breken en het fatsoenlijk op te voeden, bij verwaarloosde kinderen.
De idee van het slechte kind komt vandaag misschien wat vreemd over. We leven
immers in een samenleving die het onschuldige kind koestert en deze onschuld
staat dan ook bijzonder haaks op het kind als een mogelijk gevaar. Het is evenwel
net die onschuldige kijk op kinderen die maakt dat er heel wat die vandaag aan die
onschuldige goedheid niet beantwoorden, het ‘te behandelen’ etiket opgekleefd
krijgen en zo worden uitgesloten van onze pedagogische eros. Ter illustratie een
citaat uit een praktijktijdschrift voor leerkrachten van enkele jaren geleden. ‘Niettegenstaande de cryptische benaming (adhd-syndroom) kent elke leerkracht het typetje wel
waarover we het hebben. Het gaat om dat kereltje dat op school berucht is vanwege zijn hoogst
ergerlijk gedrag. Zo eentje dat gedurig wriemelt en wrikkelt op zijn stoel tot hij onvermijdelijk
op de grond belandt (...) Kortom, een kind dat zowel op school als thuis uitermate onhandelbaar
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is, dat zoveel van je energie opeist dat je zelf voortdurend op het randje van een zenuwinzinking
balanceert.’ In de loop van de voorbije decennia heeft zich een diversiteit aan kinderen met een tekort gepresenteerd, telkens tegen de achtergrond van het ideale
kind. Dit ideale kind krijgt grotendeels vorm op basis van de idee van de natuurlijke
goedheid van het kind, het kenmerk van het onschuldige kindbeeld.
Het onschuldige kindbeeld, de tweede en meest dominante vorm, is een erfenis uit
de romantiek. De romantische bestaanservaring kent drie belangrijke dimensies.
De eerste verwijst naar het lijden aan de onvolkomenheid, de verscheurdheid en de
gespletenheid van het bestaan. Dit lijden kan door de vooruitgang van de wetenschap niet gezalfd worden, gezien het zijn oorsprong vindt in de ontplooiing van
de rede. De tweede dimensie behelst het verlangen en een zoeken naar een Gouden Tijd, zijnde een harmonisch en gelukkig bestaan. De derde dimensie tenslotte,
omvat de idee dat deze Gouden Tijd maar kan gerealiseerd worden door een vernieuwde aandacht voor wat de Rede veronachtzaamt: het gevoelsmatige, het verleden en het kinderlijke. Voor het kijken naar kinderen betekent dit dat we in het
kind opnieuw de volkomen natuurlijke en onschuldige mens vanuit het paradijs
ontmoeten. Het kind vertoont de kenmerken van een edele wilde of een naïef genie
dat met zijn poëtische wereldopvatting de goddelijke oorsprong van de dingen nog
zeer nabij is. Weinig anderen hebben dit gevoel zo treffend weergegeven als Rainer
Maria Rilke.
Opvoeding binnen dit denken ent zich volledig op de natuur van het kind. Zij moet het kind in zijn natuurlijke

Kindertijd
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ontwikkeling ondersteunen en tegen schadelijke invloeden beschermen. Tegelijkertijd verschijnt met de geboorte

Het zou goed zijn om veel na te denken, om

van het kind het goddelijke opnieuw in de wereld en wordt

iets onder woorden te kunnen brengen van wat zó

voor de volwassene een terugkeer naar de oorsprong mo-

verloren is gegaan,

gelijk. Het kind wordt als voorbeeld voor de volwassene.

van die lange middagen tijdens de kindertijd,

Of zoals Friedrich Schiller het zo mooi schreef: ‘Zij zijn

die nooit meer op die manier terugkwamen – en waarom?

wat wij waren, zij zijn wat wij opnieuw moeten worden.’

We worden er nog wel eens aan herinnerd-:

Dit wordt ook de kernboodschap van al diegenen die in de

misschien wel tijdens een regenbui,

eerste decennia van de twintigste eeuw onder het dak van

maar we weten niet meer wat het betekent;

allerlei pedagogische hervormingsbewegingen een nieuwe

nooit meer was het leven zo vol van ontmoeten,

thuis zullen vinden. De kernboodschap is duidelijk: het is

van weerzien en verder gaan

in het kind dat er zich nieuwe mogelijkheden voor de mens

net als toen, toen ons niets anders overkwam als

openbaren. De volwassen mens moet daarom behoedzaam

slechts wat een ding of een dier overkomt:

met de fijne draden van de kinderlijke ziel omgaan, omdat

toen leefden we op een volwassen wijze zoals zij

het deze fijne draden zijn die het web van de wereldgeschie-

en werden geleidelijk boordevol betekenis.

denis vorm zullen geven. Het kind is een hogere mens, een

En raakten zo vereenzaamd als een herder

majestueus wezen. En als het kind de majesteit is, dan rest

en met zulke grote afstanden overladen

de volwassene enkel de rol van onderdaan. En zo groeien

en als van verre geroepen en aangeraakt

we geleidelijk aan naar een samenleving waarin de senti-

en langzaam als in een lange nieuwe draad

mentele waarde van kinderen en kindzijn centraal komt te

opgenomen in die volgorde van beelden,

staan. Van een kind wordt vooral liefde, een lach en emoti-

waar het ons nu in verwarring brengt om

onele voldoening verwacht, geen geld of arbeid. Kinderen

daarin voortdurend te zijn.

worden hierbij beschreven in sterk geromantiseerde en
sentimentele termen, als onbetaalbaar en onschuldig, als

Rainer Maria Rilke

kwetsbaar en dus hulpbehoevend in een harde wereld. De
idee van het onschuldige kind is tot op vandaag de dominante achtergrond waartegen de kindercultuur verschijnt. Het verklaart de grote
aantrekkingskracht van Disney, de opluchting bij het happy end, de smeekbede dat
kinderen toch ook nog kinderen moeten kunnen zijn.
Tegenover de idee van het kwetsbare kind ontwikkelde zich de voorbije decennia
het beeld van het kind als competent, zelf mee vormgevend aan zijn biografie. Het
beeld van het mondige kind is de derde belangrijke vorm van hoe wij over kinderen
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denken. Mondigheid, eeuwenlang ingevuld als ultiem opvoedingsdoel, verschijnt
nu als een gegeven, als een middel. Kinderen zijn mondig en naar hun stem moet
geluisterd worden. Kinderen dient men bijgevolg niet alleen te beschermen, kinderen verdienen evenzeer alle kansen tot deelname aan de samenleving. Het kind is
niet alleen de toekomst, het kind is ook nu. De roep van het mondige kind heeft de
deuren geopend voor heel wat waardevols: het vele leefwereld- en belevingsonderzoek bij kinderen, de gedachte dat kunst en cultuur voor kinderen niet enkel moraliserend en belerend hoeft te zijn, het recht van het kind op entertainment.
Twee levensgrote wolfsklemmen liggen evenwel in het mondigheidsbos verdoken.
Er is vooreerst het permanente gevaar van het romantiseren van de stem van het
kind. Waar in het discours over het slechte en het onschuldige kind opvoeding vooral
vanuit de beschermingsgedachte vorm krijgt, zien we het discours van het mondige
kind het belang beklemtonen van de participatie van kinderen aan de samenleving.
Kinderen omschrijft men dan als competent en actief betekenisverlener. Het maakt
dat we plekken gaan creëren waarin kinderen heel expliciet de kans krijgen om zich
te laten horen. We kunnen hierbij denken aan kindergemeenteraden en leerlingenraden, maar dus ook aan bijvoorbeeld congressen waarop men kinderen gaat uitnodigen. Op zo’n momenten stellen we evenwel vast dat we de stem van kinderen vaak
niet goed weten te plaatsen, juist omwille van de traditie van onze onschuldige blik
op kinderen. Het verklaart het gelach en het enthousiasme bij de vraag van het kind
naar wie wij dan wel zouden zijn in de kerststal. So cute! Tot kinderen zaken vertellen of dingen uitspoken die we niet verwachten, en op die manier vrij snel verzeilen
in de groep van het slechte en onuitstaanbare kind.
Daarnaast geeft het beeld van het mondige kind vaak aanleiding tot de idee
van Koning Kind. De kwaliteiten van kinderen worden dan zo sterk beklem-
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toond dat het lijkt alsof de volwassene nauwelijks nog enige inbreng van betekenis
heeft. Dit argument duikt af en toe op in discussies over mediagedrag van kinderen,
waarbij sommige auteurs de indruk wekken dat kinderen bijna van nature over een
ruim arsenaal aan vaardigheden beschikken om op een kritische manier met media
om te gaan. Met het beeld van de volwassene die van zijn troon gestoten wordt, valt te
leven. Met de gedachte van een volwassene die helemaal uit het beeld verdwijnt, veel
minder.

MM
Nachtwacht, januari 2003. Gert Verhulst, de keizer van Studio 100, en Barbara Wijckmans,
directrice van HETPALEIS, kruisen de degens met elkaar. Ik lijk de derde weg. De inzet? De idee
dat ‘als de kinderen het leuk vinden, het oké is.’ Leuk? Verhulst dartelt, Wijckmans spartelt. Zij
wikt en weegt. ‘Onze eigenlijke belevingen zijn allesbehalve babbelziek’, schreef Nietzsche. Ik
zie dat hij gelijk heeft. Van eigenlijke belevingen lijkt Verhulst minder last te hebben. Dat het
oogkleppen aan waarmee het jeugdige lichaam in de media, maar
evenzeer op de (jeugd)theaterplanken, bekeken wordt. Het jongerenlijf is tot een hip en onrealistisch stereotiep lichaam ‘gerestyled’. Er
heerst, kortom, een vrij modieus en ‘mainstream’ kindbeeld op de hedendaagse jeugdtheaterscène waar een uitzonderlijk lichaam zo goed
als afwezig is. Deze voorstelling toont dat ook deze jongerenlijven in
een artistiek onderzoek geïntegreerd dienen te worden en (zelfs) tot
drijfveren van dit onderzoek kunnen worden.

leven al zwaarwichtig genoeg is, zegt hij. Dat we die gezichtjes eens zouden moeten zien, als K3
verschijnt. En dat we fier moeten zijn op Studio 100 omdat dat zoals Disney is, maar dan in ’t
Vlaams. Dat hij dat goed gezegd heeft, zegt men. En dat dat mens van het theater een grote zaag
is. En die pedagoog? Een nog veel grotere zaag.
We staan middenin een belevenismaatschappij, waarin de kunst, het onderwijs en
de economie de functie van verwekker en organisator van belevenissen vervullen.
Het beleven van het leven eist daarin alle aandacht op. Kenmerkend voor onze cultuur is dat wij een mooi, interessant, aangenaam en fascinerend leven willen. Wij
oriënteren ons in onze opvattingen en handelingen niet alleen meer op een noodleuk? Is het ‘apart’? Is het spannend? Belangrijker dan de gebruikswaarde van onze
middelen en activiteiten wordt hun esthetische waarde. Bij de aankoop van een auto
bijvoorbeeld zijn design en imago van het merk hoofdzaak en nut en functionaliteit

Lilium (2004 – 2005, Fabuleus)

Deze dansvoorstelling is een project van de choreografes Iris Bouche en Goele Van Dijck (onder de vleugels van het Leuvense jongerentheater Fabuleus) waarbij motorisch gehandicapte jongeren de
dansvloer delen met fysiek normale jongeren. Met deze voorstelling
werpen Bouche en Van Dijck zich op als witte raven, die niet alleen
de aandacht richten op de discriminatie van een ‘ander’ jongerenlichaam maar tevens focussen op de unieke schoonheid, gedrevenheid
en gratie van deze ‘andere’ lichamen. Op die manier kaarten ze de

(De) Kikkerkoning (1998 – 1999, Villanella)

bijzaak. En of een auto rijdt, kan iedereen beoordelen, maar of men daarbij ook een

Dat sprookjes van alle tijden zijn, wordt ook in het Vlaamse jeugdtheaterlandschap onvermoeibaar aangetoond. Een van de grootste en meest
getalenteerde rasvertelsters in dit landschap is An De Donder. Zij leeft
zich als jeugdtheatermaakster al bijna 20 jaar uit door hedendaagse of
eeuwenoude sprookjes in een (vaak multimediaal) kleedje te transformeren tot even eenvoudige als indrukwekkende vertellingen waarbij
ze erin slaagt met een minimum aan middelen een maximum aan
fantasiebeelden te laten ontstaan op de planken.
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zaak of een idee van buiten, maar in toenemende mate op de eigen beleving. Is het

goed rijgevoel heeft, moet ieder voor zich bepalen. De beleving lijkt zo het toppunt
van maakbaarheid en reflectie te vormen. Alles en iedereen wordt op de schaal ‘leuk
of niet leuk’ afgewogen. Als individu worden we daarbij door de belevenismarkt
niet alleen ontlast, maar ook voortdurend opgejaagd. Ook kunst en cultuur worden
steeds meer tegenover deze beleveniscriteria afgewogen. De Night of the Proms illustreert hoe klassieke muziek alleen nog maar een grote massa weet te beroeren als
het verpakt is als event, een luchtig spektakel waarop men luidkeels kan meebrullen
en springen op de Radetzky-mars. En dan? Dan is er Land of Hope and Glory. ‘Wanneer kinderen aan cultuur participeren, willen zij zich vooral amuseren’, zo lees ik.
‘Fun is de drijfveer, en een graadmeter voor het fungehalte is de wauw-factor.’ Het
beleven van het leven eist alle aandacht op. Alles wordt voorgesteld als toegankelijk, alles is te beleven. En je moet het dan ook beleefd hebben. Zoals een radioreclame voor een documentaire over het Heizeldrama afgesloten werd met de slogan
‘Alsof je er zelf bij was’. Be there or be square.
We leven in een tijd waarin opvoeding en onderwijs vooral als rationeel stuurbaar
en planbaar worden opgevat. Het gaat daarbij om het inrichten van controleerbare
processen van op elkaar afgestemde doelen, acties en feedback. De professionaliteit
van de ouders en de leerkrachten bestaat er dan in om een kwaliteitsvol product te
garanderen dat men met een optimale inzet aan middelen weet te bereiken. Deze
technologische kijk op opvoeding en onderwijs suggereert een essentiële kwaliteit
van het product: het dient voortdurend rekenschap af te leggen in termen van efficiëntie en effectiviteit. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we terug in het huidige
accent op het leren leren. Het is niet langer voldoende om te weten, maar er wordt
ook van ons verwacht dat we voortdurend reflecteren op dat weten. Leerlingen en
studenten worden uitgenodigd om te leren hoe te leren en om zich uit te rusten met
een heel arsenaal aan metacognitieve vaardigheden en strategieën. De persoonlijke

18

kindertheater! | storm op komst: drie observaties

leerstijl, het uitgesproken zelfbewustzijn en de juiste skills bieden de sleutels tot
persoonlijk succes. Daarbij gaat het om een duidelijke kijk op het zelf die mogelijk
moet maken om zichzelf voortdurend bij te sturen. De achterliggende idee is dat op
die manier wisselende contexten niet langer worden ervaren als bedreigend, maar
dat ze, op basis van de verworven competenties en inzichten, iedere keer een opnieuw te beheersen uitdaging vormen.
Het lijkt wel alsof het hoogste idee dat we van de mens hebben, er één is van een
individu dat volledig kenbaar is voor zichzelf, vol vertrouwen en met een volledige
controle over zijn denken, handelen en voelen. ‘Zelfsturing’ heet dat in managementfilosofieën. Problemen die de werknemers kunnen oplossen, moeten zij ook
mógen oplossen. Studenten stellen zelf hun programma’s samen. Kinderen beslissen zelf wat zij leuk vinden. Het kind binnen dit nieuwe Utopia lijkt op miraculeuze
wijze boven alle historische, literaire en filosofische stromingen te staan. Alsof hij
nooit ontdekken zal dat de boeken van Anne Provoost, de Lijdensvanger van Thierry
de Cordier en het tedere, muzikale proza van Herman van Veen ons kunnen ontdoen van de gevaarlijke idee dat we onszelf tot in de perfectie kunnen realiseren.
Kortom, een manier van denken en handelen waarin we verwijderd raken van enkele van de meest fundamentele karakteristieken van het menselijk leven, toevalligheid en eindigheid.
Wanneer de belevenissamenleving en haar idee van zelfverwerkelijking een grote
invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in onze samenleving, als zij diep binnendringen in onze praktische levens en grote invloed gaan uitoefenen op onze
overtuigingen en verwachtingen, dan is er sprake van een algemeen maatschappelijke of culturele dreiging. Als wij onszelf niet langer ter discussie durven stellen,
kunnen we ook de samenleving niet meer beoordelen en daarmee verliezen we de
mogelijkheid om te kiezen voor een humanere wereld. De liberale en democratische
wereld van vandaag presenteert zich immers op een zodanige wijze dat het niet langer noodzakelijk lijkt om een radicaal andere wereld te wensen. Die gerealiseerde
liberale democratie wordt immers reeds volledig geleid door het principe van de
vrijheid en de autonome keuze. De enige vragen die dan nog lijken toegestaan, zijn
die vragen waar niemand iets van heeft te duchten. Het zijn vragen die slechts in het
teken staan van het interessante, het opwindende en het betoverende. Men spreekt
dan over ‘de triomf van het realisme’: wat fout loopt in de wereld, heeft alleen maar
te maken met een tekort aan ontwikkelingskansen.

MMM
Siena, zomer 2001. In het Centro Arte Contemporana loopt Il Dono/The Gift, een expositie
over het geven in zijn meest diverse betekenissen. Op de eerste verdieping van het Palazzo dell
Papesse, het statige paleis waar het CAC gehuisvest is, treffen acht foto’s me heel diep. Ze verhalen een performance van Marina Abramovic, die dateert van de tweede helft van de jaren zeventig in een druk bezocht museum. Gedurende acht uur wenst Abramovic zich over te leveren aan
haar publiek en dit liggend op een tafel, met rond haar bloemen en verf maar ook een geladen
wapen, een bijl en enkele flessen. Ze daagt de bezoeker uit met haar de confrontatie aan te gaan. De
foto’s tonen onder meer een naakte, beschilderde Abramovic met snijwonden in armen en benen en
een gespannen ogende bezoeker die het wapen op Abramovic’s slaap gericht houdt. Deze beelden en
het bijhorende verhaal zijn fascinerend en weerzinwekkend. Ze doen aan opvoeding denken.
De kunsten wijzen ons op het telkens terugkerende tekort als wij onszelf proberen
mee te delen. Kunst is niet leuk. Kunst voor kinderen en jongeren moet daarom meer
durven zijn dan onschuldig ogend vermaak. Het gaat erom kinderen en jongeren
te prikkelen, voorbij het platte cliché, voorbij het dictaat van het positieve. Slechts
kunst en cultuur weten de pijn van het zijn en het verlangen naar een andere werkelijkheid wakker te houden, niet alleen door identificatie, maar door bijvoorbeeld
ook vervreemding voorop te stellen. Vervreemding laat ons toe andere vragen te stellen, voorbij de eigen leefwereld, in volle confrontatie met andere leefwerelden.
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Zo ook Abramovic. Abramovic presenteert zich in alle openheid en kwetsbaarheid
en vraagt de ander hier actief mee om te gaan. Haar geven behelst een duidelijk
engagement dat de hoop op een engagement van diegene die met haar in interactie treedt in zich draagt. De performance van Abramovic verschijnt op die manier
als een mogelijke metafoor voor de pedagogische relatie, waarbinnen het gezagvol
persoonlijk getuigen van de opvoeder een kernelement gaat vormen. Opvoeding is
een proces van aanpassing om de huidige stand van maatschappelijke ontwikkeling te bereiken en om de maatschappelijke instrumenten te leren beheersen. Zo
formuleert de samenleving de educatieve functie. Maar opvoeding heeft vervolgens
een eigen doel dat aan het individu appelleert en dat hem moet toelaten het aanpassingsniveau te overstijgen. Iedere opvoeding die meer wil zijn dan alleen maar een
instrument van de maatschappij, kan niet om de hoop heen, kan niet afzien van de
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historische belofte van een Exodus. De opvoeder staat daarbij voor een appèl, voor

een gevoeligheid, voor de idee dat het anders kan, zonder de noodzaak te voelen dit
andere te moeten verbeelden.
De educatieve functie van kunst kan zo gedacht worden naar de figuur van Henry
David Thoreau (1817-1862). Thoreau, die vaak de vader van de Amerikaanse milieubeweging wordt genoemd, trok zich midden de negentiende eeuw voor twee jaar
terug in de bossen boven Boston omdat het hem in de jungle van de steden te benauwd was geworden. Het leven in het bos zal hem leren dat de natuur hem terugroept naar zijn eigen vervreemding. De bossen schenken hem niet het heil van een
prenatale geborgenheid, maar laten hem zijn vrijheid en daarmee ook de ervaring
van vreemdheid en vervreemding, zonder welke er geen vrijheid bestaat. Men zou
Thoreau kunnen beschouwen als de verkenner van een situatie zoals we die vandaag
naderen. Terwijl de echte bossen zich langzaam maar zeker terugtrekken, keren
ze in een andere dimensie terug, als woud van tekens, van informatie, van inter-
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kindertheater! | storm op komst: drie observaties

pretaties, van signalen. De les die Thoreau leert, is dat zijn vlucht in de bossen hem
niet van zijn eigen verwarring bevrijdt. Hij zal daar geen lichting vinden als hij de
voorwaarden daarvoor niet in zichzelf ontdekt. Hij zal zijn eigen lichting moeten
creëren, ook in de jungle van de steden. Zoals men vroeger lichtingen gekapt heeft
in de bossen van de eerste natuur om verstikking van het jonge groen te voorkomen, moet men nu vermoedelijk lichtingen in de kunstmatige natuur weten te
kappen. Dit lijkt een noodzaak indien we de nieuwe generatie echt een kans willen
geven. Over de leefbaarheid in het hier en nu beslist niet alleen de structuur van het
geheel, maar ook de enkeling. Het is de taak van de enkeling lichtingen te kappen
teneinde de eigenzinnigheid van het individu tegenover de verpletterende kracht
van het geheel te bewaken.
Dit zal ons ook toelaten een andere verhouding tussen het kind en de volwassene te
ontwikkelen, één waarbij het kind niet langer beschouwd wordt als een ongevormd
en onaf subject dat voortdurend ‘in ontwikkeling’ is, maar als een vorm van subjectiviteit op zichzelf. De aanzet tot een mogelijke andere verhouding werd daarbij
reeds geïnitieerd door Rousseau. Hij was één van de eersten die gewezen heeft op
het belang van een voortdurend herevalueren van kindzijn en vooral op de betekenissen hiervan voor het zichzelf verstaan van de volwassene. Rousseau raakte
evenwel niet voorbij de presentatie van het kind als een profetische en utopische
figuur. Freud en vooral Jung zouden, hierop voortbouwend, uiteindelijk komen tot
de voorstelling van het subject in voortdurende wording, waarbij de verhoudingen
tussen kinderen en volwassenen op een continuüm worden gesitueerd. Binnen dit
denken krijgen we uitdrukkelijk een soort van volwassen subjectiviteit die mee
vorm krijgt vanuit de subjectiviteit van het kind. De ontwikkeling van het kind kan
beschouwd worden als het construeren van grenzen, zowel binnen zichzelf als binnen de relatie met de ander. De volwassene die de taak op zich neemt om op basis
van ervaringen en overtuigingen deze grenzen voortdurend te herdenken, plaatst
zichzelf in de positie van het kind. Hij is bereid om de wereld en de andere niet als
volledig gekend, maar als in beweging zijnde te benaderen. We moeten voorbij
onze conservatieve kijk op kindzijn en volwassen zijn. Het zo sterk tegenover elkaar plaatsen van het kind en de volwassene houdt immers alleen maar de reproductie van het klassieke volwassen subject in stand. Onze samenleving van vandaag
behoeft evenwel niet zozeer reproductie, maar transformatie en provocatie.
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Zeg het met kinderen
Daniëlle de Regt | foto's: Paul Hynes
Iedereen doet het tegenwoordig met kinderen. Het is als maker gewoon rustig achterover leunen tot er een uitnodiging
binnenploft die u vriendelijk meedeelt dat de tijd rijp is om nu toch eindelijk eens uw creatieve boodschap aanschouwelijk te maken met, voor, via of vanwege kinderen. Misschien zat er een P.S.-je bij dat iets met allochtonen ook goed is. Als
het over participatie gaat doen we immers niet moeilijk over een doelgroepje meer of minder.

Na een afgebakende periode van gretig graaien in de ter be-

umgebeuren waar ze deel van uitmaakten? Moeten ze dat

schikking gestelde hoofdjes en hartjes, niet in de laatste plaats

weten? Moet ik dat weten?

die van de betrokken theatermevrouw of –meneer zelf, klon-

Misschien is het daarom dat ik stiekem een boontje heb

tert alles zich in het beste geval samen tot een voorstelling. Die

voor Kunstbende. L’art pour l’art vloeit hier moeiteloos over

kan vervolgens alle richtingen opwaaien, maar intentiegewijs

in een onversneden l’enfant pour l’enfant, zonder noemenswaardige sturing van buitenaf.
De inmenging van een overijverige docent van de plaatselijk
dans- of muziekacademie buiten
beschouwing gelaten. Die vorm
van zelfprojectie is een oncontroleerbare factor. Maar voor het
overige doet Kunstbende niet
mee aan filters, ideeënbaarders
en lantaarndragers. De jongere
op zich is al spannend genoeg.
Die moet gewoon dat inschrijvingsformuliertje insturen, en komen opdagen in de stad van keuze
met een creatieve mededeling
onder de arm. Vervolgens kunnen
ze ouders, vriendjes, buren, klasgenoten en nichtjes van het derde
knoopsgat optrommelen om hen
aan te moedigen tijdens hun gloriemoment. Het is één spetterend
feest. Kunstbende nodigt op zijn
beurt ook een handjevol mensen
uit. Die uitverkorenen buigen zich
per kunstcategorie op het ritme
van de Kunstbende-leader (een opgefokte jungledrum die tijdens de
intermezzo’s je oren gijzelt, god,
je wordt inderdaad al een dagje

volgt het bij voorkeur de koers van morele correctheid.

ouder) over al het bubbelende talent dat ze die dag onder

Of ik nu een spannend, grappig, mooi, lelijk, saai of braaf

oren en ogen kregen, om zo het erepodium op te vullen.

uurtje heb beleefd, wanneer ik de resultaten zie van deze

Dit lijkt allemaal heel erg leuk en verfrissend. En dat is

gerespecteerde vorm van kinderarbeid, kriebelt bij mij

het ook. Op zulke dagen klinken zaken als ‘dramaturgie’,

soms de twijfel over hetgene waarvan ik nu precies deel-

‘spanningsopbouw’ en ‘technisch kunnen’ ineens als

genoot ben geweest. Kindgefilterde zelfprojecties van

blasé gezwets in de ruimte. Je normale koffertje met dis-

makers? Makergefilterde projecties van kinderen? Wist

sectiegereedschap gooi je bij binnenkomst dus beter in de

het jonge voetvolk wel de klepel te hangen van het podi-

hoek wegens nutteloze ballast. ‘Inzet’, ‘originaliteit’ en
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‘enthousiasme’ poets je terug op. ‘Wereldbeeld’, ‘visie’ en

Dit jaar mocht ik naar de voorronde in Mechelen komen.

‘morele/sociale/politieke/maatschappelijk/ethische im-

Mijn eerste gedachte: yes!! Mijn tweede: linke soep. Die

plicaties’ glippen onopgemerkt mee naar binnen. Dat zijn

tuin was net terug aangeharkt.

eerder mentale prothesen die zich niet en passant laten

Ik bedacht me achteraf dat ik misschien een paar badjas-

amputeren aan de drempel van de voordeur. Hoewel ik al

sen had moeten meenemen. Die had ik dan op het po-

gewenst heb dat dat wel kon.

dium kunnen gooien toen de kledingstukken in het rond

De eerste keer dat ik hardhandig met mijn snufferd op

vlogen, de minuscule glitterbroekjes tegen de heupen

de al dan niet ethisch verantwoorde feiten werd gedrukt,

kletsten, en borsten en billen samendrilden tot een vle-

was tijdens de finale-editie in Turnhout van vorig jaar.

zige waas. Het publiek ging uit zijn dak bij het zien van

Aanvankelijk zag het er allemaal blijmoedig en aandoen-

al die hiphopparadijsvogels. Een middernachtelijk uur-

lijk uit in de categorie dans. Hiphoppertje hier, disco-

tje MTV was er niets bij. Daar kregen we nog gratis een

dansje daar, afgetopt met romige toefjes suikerspinballet.

bloemlezing uit een bedorven seksleven bovenop (in de

Het was een gloedvolle parade van tomeloze onschuld die

categorie ‘txt on stage’), plus een verhit SM-gedicht (catego-

naadloos aansloot bij alle hartverwarmende associaties

rie: ‘txt’). Pardoes gevallen onschuld? Geïsoleerde gevallen?

die je maar kunt koesteren bij de al even hartverwarmen-

Niet helemaal weten waar ze mee bezig zijn?

de combinatie van ‘kind’ en ‘kunst’.

Daar moet je sinds Mechelen bij mij niet meer mee afkomen.

Tot ik die tingel hoorde. Een muziekintro die mijn glim-

“Weet je, het is de tv”, zo hoorde ik langs vergoeilijkende

lach bij het zien van al dat koddigs onmiddellijk bevroor.

kanten. “Dan volgt de naäaperij al snel.”

Op het podium stonden twee bontgeverfde meisjes van

Kom, kom, het zijn de jaren tachtig niet meer. De dagen

dertien jaar die een Oskar Schlemmer-geïnspireerde

dat wij Neil Postman moesten napapegaaien over de ver-

choreografie ten beste gaven. Mijn oog vond het gewel-

derfelijke invloed van de flikkerkast op kind en gezin (de

dig, maar mijn oor kromp ineen. Want op de hakkelende

boektitels The Disappearance of Childhood en Amusing Our-

melodie van Coin-Operated Boy kreeg dit een wrange na-

selves to Death geven u zo al een eerste idee van Postmans

smaak. Aan wie dit underground hitje volledig voorbij

gedachtegoed) zijn toch al lang voorbij. Daarnaast moet

is gegaan: het nummer in kwestie bezingt de geneugten

ik de eerste wetenschappelijk waterdichte studie nog zien

van de mechanische mannenvervanger. Je hebt niet eens

die onomstotelijk bewijst dat De Media geheel op eigen

zoveel fantasie nodig om hier een ode in te zien op het at-

houtje prille geesten kunnen bevuilen.

tribuut dat met ronkende koosnaampjes zoals Tarzan of

“Weet je, het is een revival van de jaren zeventig. Emanci-

Rampin’ Rabbit het mooie weer maakt in de slaapkamer.

patie en seksuele bevrijding enzo. Genot is er nu ook voor

De Dresden Dolls blijven volhouden dat het over ‘een-

kinderen. Het ligt voor het grijpen!”

zaamheid’ gaat. Ja ja. Ik geloof een artiest graag, maar

Och ja, dat is wat we sinds Ariel Levy (lees Female Chauvi-

niet altijd op zijn woord. Ik hoopte tegelijkertijd dat de

nist Pigs) cultureel ingeburgerd hebben onder de noemer

fleurige dametjes in kwestie dat wel hadden gedaan.

‘bimbocultuur als subversief wapen van het botte soort’.

Aan de jurytafel heerste er even een opgewonden sfeertje.

Of dat ik die paar stoute dansroutines zou willen bestem-

Want eigenlijk was dit lekker theatraal, erg origineel

pelen als ondermijners van de sociale orde, nou nee. Of

en bijzonder gewaagd. Als kers op de taart werden het

dat ik denk dat jongeren tussen dertien en negentien an-

hypergenormaliseerde kindbeeld met bijpassende mo-

ders niet met seksueel genot bezig zouden zijn? Natuur-

ralistische praatjes in de afgrond geduwd. Wat kan een

lijk wel. Laten we ons niet naïever voordoen dan we zijn.

mens nog meer van kunst verlangen? Maar na de kritische

Maar uiteindelijk gaat het helemaal niet om die kinderen

afterglow was het toch weer terug met beide voetjes op de

op zich. Het gaat om hun eigenbeeld dat ze op ons reflec-

grond. Had het tweetal wel een besef van dat liedje? Van

teren, en onze projectie van hen die we terugkaatsen.

hoe dit overkwam? Moet je dat zo in een bemoedigend

Blijkbaar zijn die twee niet compatibel. Noch in een netjes

bedoeld juryrapport zetten?

gemende atelierwerking van een jeugdtheater, noch in

Bij consensus werd het op alle fronten een nee, en we klas-

de hyperanarchie van een Kunstbende. Blijkbaar laten de

seerden het als een geïsoleerd geval van pardoes gevallen

diametrale moralen van de jaren zeventig en tachtig zich

onschuld. In mijn hoedanigheid van persoon was ik daar

niet zomaar opklutsen tot een gladde massa. En dat zeg ik

blij om. In mijn hoedanigheid van professioneel vond ik

als kind van het grote mixdecennium, de jaren negentig.

het jammer. En weer terug als persoon voelde ik me lich-

De tijd waarin morele dubbelzinnigheid de norm is gewor-

telijk goor, omdat ik als professioneel die geperverteerde

den, en het zoeken blijft naar geschikte handvaten om die

spijt had laten wroeten in mijn morele achtertuin.

te tackelen wanneer ‘kunst’ en ‘kind’ in hetzelfde productionele kader vallen. Waarbij je constant in je achterhoofd
moet houden: het gaat niet over hen. Het gaat over jou.
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ogen in je vingers | familievoorstelling voor iedereen > 10 j
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Hanneke Paauwe

Personages:
Vrouw. Man ( draagt een poezenvel)
Dekor:
Een U-vormige wand van zeven
immense kasten, met lades,
luikjes, deuren die open en dicht
kunnen. In het midden staat de
Zetelman: een grote fauteuil,
waarop de vrouw een hoofd en

etcetera 107

twee armen heeft bevestigd.
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Schemerlicht .
Vrouw: (slechtziend, is in haar keuken/labo aan het koken, brouwen)
Poes :(ligt op een van de kasten, kijkt toe)
Vrouw

Ik heb een elektrische schaaf, een boormachine, beitels.

Scalpels. Pincetten. Injectienaalden. Scharen, tangen, zagen in alle vormen en maten. Computers, elektronische instrumenten met laserstralen. Ik ben een moderne
heks. Een Heavy metal madam. Voor mij geen houten toverstokje. Geef mij maar
metaal, puur staal waarin de mens zich kan spiegelen. Mijn leven is een sprookje.
Ik heb niemand nodig. De mensen hebben mij nodig voor hun sprookje. … ‘En
ze leefden nog lang en gelukkig,’ awel, daarvoor moet je bij mij zijn. Ik kan iedereen
gelukkig maken. Jullie ook. Als ik wil. Niet iedereen verdient het om gelukkig te zijn.
Knutselen, knippen, plakken, boetseren. Ik heb dat altijd graag gedaan.
Elk mens is een cadeautje. Als je geboren wordt zitten alle stukjes, deeltjes in een
zakje van huid, de navelstreng is een mooie bloederige strik rond het cadeau dat
zich in de komende jaren zal uitpakken, zal groeien, (kijkt in de zaal) mooier worden…of lelijker.
Is het een slim cadeau? Is het snel, populair, kan het een beetje mee op school? Is
het een fijne verrassing, of iets waarvoor we ons schamen, iets dat we liever in een
donkere kast laten staan? Teruggeven kan niet meer. Bijschaven wel!
(Tegen de zetelman:) Jij bent het grootste cadeau van mijn leven. Je zeurt niet, klaagt
niet, je bent lekker warm, zacht, je hoeft niet naar ‘t voetballen te kijken, we doen
neussie neussie als ik dat wil….
Poes: Ze doen aan

schuimrubberseks.

Vrouw: Ja, jullie mogen dat gerust weten. Mijn zetelman kriebelt me, kust me,
knevelt me. We spelen alle romantische films na. Soms vind ik een pluisje wol in
mijn onderbroek, een stukje schuimrubber in mijn beha. Ik heb een zwijgend lief,
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die er altijd voor me is. Hij plooit zich in alle naadjes, hij is trouwer dan wie dan
ook. Mijn grote liefde, hij ruikt naar mij en naar niemand anders. Hij wacht, lacht,
al word ik stekeblind, het kan hem niet schelen. Wat je niet krijgt in het leven, dat
maak je het beste zelf. De mooiste cadeau’s, dat zijn de dingen die je jezelf geeft
(naar de keuken, schenkt melk op een schoteltje)
Poes: Ik zou liever een cadeautje krijgen. Het liefst een warme

verrassing.

Met zachte lippen, die het paadje op mijn rug kussen. Een adem, die naar snoepjes
ruikt, die onzichtbare liefdesbrieven op mijn buik schrijft. Ik wil een Grote Mensengeschenk met fluwelen vingers: mini danseressen die een tango dansen over
mijn hele lijf. Ik droom over een cadeau dat in mijn hoofd past, maar ook in mijn
hart, én in mijn armen. Niet te groot, niet te klein, zoiets als….
Vrouw: Kom maar mijn lieveke. Allez!
Poes: (springt van de kast, drinkt schoteltje leeg, schurkt tegen de vrouw aan, geeft haar kopjes)
Vrouw (zoekt en streelt de poes) Stinker. Alsof je uit een nest vuilniszakken komt.

Adem es uit? Jongens toch…(tegen publiek) Dit is zwerfvuil, een wilde kat die

niemand wil. Geen manieren, maar wel vlooien, kale plekken. Hij heet Cabillaud
Surgelé, dat staat er op zijn halsbandje. D’r hangt geen belletje aan. Nooit moeders
mooiste geweest, hè mon chèr? (duwt de poes weg) Ik hou niet van lelijke dingen. Lelijke dingen moesten ze verbieden. Van lelijke dingen wordt ik chagrijnig. Slecht
gezind. Hazenlippen. Lippiercings. Paardenkalenders. Kurken schoenen. Kale mannen met baarden. Spiegelzonnebrillen. Teletubbies. Witte sokken in mocassins, dat
is altijd fout. Kinderen met flaporen, en binnen –en buitenboord beugels, van die
orthodontische apparatuur rond hun gele paardentanden, schele ogen. Spillebenen, X benen, O –benen, dikke kinderen gekleed in massa’s vetrollen.
Nee, dikke kinderen zijn leuk. Bejaarden met loopneuzen en looprekken, hun
gezichten verborgen onder flapperend vel. Met van dat geel grijs haar in vieze kluwen. Vrouwen met borsten tot hier, en billen tot daar. Waar je iets aan kunt doen,
doet daar dan iets aan. Een tuin vol onkruid, die ga je wieden! De vuilniszakken,
die zet je buiten, of is er hier iemand die het afval in zijn woonkamer bijhoudt?
(kijkt in de zaal)
Neem nou kinderen met …flaporen. Kinderen met flaporen zijn ongelukkige
kinderen. Dat wordt gepest, uitgejouwd. Awel, doet daar iets aan. Een flapooroperatie. Hoe dat gaat? Kom es hier, Cabillaud.
Poes: (naar vrouw, legt zijn hoofd op haar schoot)
Vrouw:
1) De spuit. Lokaal verdoven. De patiënt voelt niks.
2) Met een vlijmscherp mes …een snee achter het oor..
3) We trekken het kraakbeen op de juiste plek. Soms snijden we een stukje oor weg.
4)Vastzetten.(spuwt achter het oor) Je hebt misschien even een gezwollen blauw oor.
Je draagt een paar dagen een soort tulband, maar dan heb je voor de rest van je
leven een paar prachtige oren waarin iedereen lieve woordjes en complimenten zal
fluisteren. (staat op, naar het publiek) Is er hier iemand die graag iets veranderd wil
hebben aan zijn lichaam, iets weg, iets erbij? Kleed je maar uit, kom naar me toe.
Neem wel je spaarvarkentje mee. (kijkt rond, wacht. Als er niemand komt verstijft ze,
langzaam maar volledig, valt als een plank op de zetel) Massage! Massage…..
Poes: (vanaf de ‘keuken’ etend van een blik kattenvoer )Je bent mooi. Lief. Je ruikt heerlijk vandaag. Je bent zo…slim, snel. Alles wat jij aanraakt wordt mooier, alles wat
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jij aanraakt wordt goud. Op jouw bankrekening. Je straalt, en fonkelt, op de plaats
van je hart zit er een zon . Alle mensen gaan spontaan zonnebaden bij jou in de
buurt. Je ogen glinsteren, als verse regendruppels. Als dikke lenzen van de Hubble
telescoop. Als een vuurwerk met oud en nieuw. Als golven van de zee. Nu wil ik
een streelke!
Vrouw: (legt doekje over haar hoofd) Zeg, streel jezelf hè, dat doe ik ook.
Poes: (tegen het publiek) Ze zàl me aanraken, let maar op. Stomme trut! Harige

heks. Baasspeelster. Bestweter.

Vrouw: Het is wel betweter!
Poes: Bloedzuiger. Slangenwijf met je kille reptielenkop.
Vampier met je messen, pincetten, scalpels. Diepvrieskip.
Vrouw:

Diepvrieskip?

Poes: Scharminkel. Schijtluis. Halfblinde zombie! Spuuglelijk spook.
Vrouw: (achtervolgt de man, met het doekje over haar hoofd, grommend)
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Poes: (laat zich pakken)
Vrouw: (begint de man te slaan)
Poes: Ik had gelijk, hè, ze heeft me aangeraakt.
Vrouw: (Slaat hem met doekje. Stopt hem in de kast)
Poes: (doet eerst een poezenparodie, schuift het luikje van de kast open) Jouw handen kunnen niet strelen, ze kunnen alleen maar snijden, verbeteren, corrigeren!
Vrouw: (Ze verzekert zich ervan dat ze alleen is. Raakt heel behoedzaam haar lichaam op
verschillende plaatsen aan. Per aanraking horen we een keihard geluid van een instrument dat
gebruikt wordt bij plastische of andere chirurgie. Ze herstelt zich, loopt naar de keuken, doet
schort af, lippenstift op, haar goed)
Als je geboren wordt, dan knipt de dokter de navelstreng door. In mijn navelstreng zat een briefje. Mijn moeder maakte het open: Hoera! Gefeliciteerd. U heeft
zojuist een wonderkind gebaard. Zij zal de wereld veranderen. Bedankt voor het
lenen van uw buik. Ps: U mag er gerust nog baby’s bijmaken, maar dit is het enige
wonderkind dat we hebben. Niemand wist van wie dat briefje was, dus mijn moeder
kon ook geen briefje terug sturen. Ik krijg elke dag tonnen post. Fanmail. Bedankbrieven. Brieven van eenzame mensen die smeken om geopereerd te worden of brieven van beroemdheden die smeken om hun operatie geheim te houden.
Poes: Maar nooit

es een huwelijksaanzoek.

Vrouw: (Ze neemt haar handtas, pakt een botje, een stukje vel, wat schaafsel, haar, een stukje
lichaam van iemand die bij de vrouw plastische chirurgie ondergaan heeft)
Hier, de neus van Kristel van K3 moest een beetje bijgebeiteld. En maar glimlachen
naar iedereen. Nu valt het iets minder op dat zij d’r neus overal insteekt. (toont een
soort slurfje) Phallus impudicus. Het slurfje van Belle Perez. Belle was vroeger een
man, dat had je niet gedacht hè?
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Dit is snor van één van de juffen van jouw school… Kijk maar eens goed rond,
je ziet er niks meer van. Hier. Het vliegtuigticket naar Neverland. Dat is waar Michaël Jackson woont, hè. Met zijn olifanten, en giraffen, houdt die eigenlijk ook
van poezen? Michaël wilde zijn gezicht bijgewerkt door een professional in plaats
van die prutsers. Maar door dat proces is dat er allemaal niet van gekomen.
Hij zal me wel weer bellen. Voilà (toont twee eileiders aan een baarmoeder)
De 80-jarige eileiders en baarmoeder van barones van Bindsbergen. Ik heb die
oude prullen er uitgehaald, een vers stelletje erin, deze oma een straffe hormonenkuur gegeven. We hebben een bevruchte eicel uit de diepvries gehaald én
geplaatst.
Poes: Resultaat:
Vrouw: Dat zal ik zélf wel vertellen. Resultaat: Cindy….. Lindsay en Kimberly
zitten nu in de kleuterklas en de barones in het bejaardentehuis. (vindt een zakje met
de advertentie van Geoffrey, stopt die weg)
Poes: Da’s héél zielig voor die drieling
Vrouw:

Hoe worden de kindjes gemaakt?

Poes: Geen papa, en zo’n mama (speelt een bibberend oudje na)
Vrouw: Hoe worden de kindjes gemaakt? Hoe hebben ze jullie dat geleerd? Mannetje, vrouwtje. Zaadje eitje, een beetje goochelen en gymnastieken met lichaamsdelen … Moeizaam. Onhygiënisch. Ouderwets! Bij mij kan je een baby bestellen
zonder al die toestanden.
(vraag aan het publiek) Wat wil jij? Een jongen of ‘n meisje? Met of zonder papa? Geen
probleem. Over een paar jaar hebben we helemaal geen papa’s meer nodig.
Stel je voor, een wereld zonder jongens. Ik kan ervoor zorgen dat jij (wijst een meisje
van 8 aan,) een wolk van een kind baart. Moeders van 8 of 80, ik doe ze allebei.
Poes: (pakt de verstopte advertentie) Man, 22 jr, eerlijk karakter, lengte: 1.53 m,
borstomvang: 64 cm. Hangbuik, zweetvoeten, zoek vrw vr romantische avondjes
en mss. meer.
Vrouw: Nee, ik wil niet over Geoffrey praten.
Poes: Man, 22 jr, eerlijk, lengte 1.53
Vrouw: Ik wil niet over Geoffrey praten. Niet nu.
Poes: 22 jaar, hangbuik, zweetvoeten
Vrouw: Ja, stop maar, dat was de advertentie van Geoffrey van de Moortele. Mottige
Geoffrey, dacht ik, toen ik hem voor het eerst ontmoette, maar ook: Ik ga die helpen! Het was een lieve mens.
Poes: Zij heeft van dat scharminkel een echte vent gemaakt. Dat was véél werk aan.
Vrouw: Hij was mijn pronkstuk, mijn visitekaartje: 2 meter lang. Boomstam-

men van benen heb ik hem gegeven. Zo’n borstkas, zo’n buik. Zijn miezerig ros

haar verving ik door een bos blonde manen.
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Poes: Dat haar was nog altijd miezerig.
Vrouw: Hij had tenminste geen kale plekken, zoals jij. Alle vrouwen keken
jaloers naar mij als we over straat liepen. Wij liepen eigenlijk niet, we zweefden.
D’r was een tovercirkel om ons heen. Een stralende zon. Dat was Geoffrey. Overal
waar hij kwam begon alles te glanzen. Niemand had het koud met Geoffrey in de
buurt. De vogels floten, de bomen veranderden hun blaadjes in bloemen.
Overal liet hij een lekkere geur achter, een zalig briesje. Geoffrey aanbad mij. Uit
dankbaarheid gaf hij me per dag 5 massages, hij kookte voor ons. Ik hoefde niks te
doen, alleen maar in zijn schoot liggen. Overal vond ik papieren bootjes.
Als je die openvouwde, dan stond daar een gedicht op.
Die gingen allemaal over mij. Kleine bewonderbriefjes ondertekend door Geoffrey X. Wij hadden geen wekker. Geoffrey maakte mij ’ s ochtends wakker met een
regen van kusjes.
Poes: En toen? Vertel verder.
Vrouw: Maar op een dag liep Sabrina over straat. Ik zag ze aankomen, aan de
overkant. Ze keek naar Geoffrey en hij keek naar haar, op een manier... Het was
alsof het in een keer winter werd. IJskoud kreeg ik het. Het is voorbij tussen Geoffrey en mij, dacht ik. De tovercirkel was weg, zo voelde dat.
Poes: En dat was ook zo. Geoffrey ging mee met Sabrina. Eerst was hij een van de

etcetera 107

modellen in haar castingbureau. Maar van bureau naar ‘t bed was niet zo ver.
Vrouw: Ik was Geoffrey kwijt. Ik heb 3 maand in de kast gezeten,
zonder eten, drinken.
Poes:

Op een dag werd er geklopt.

Vrouw: Hou op.
Poes: Ophouden? Ah nee, Geoffrey hield niet op.
Hij klopte op de deur. Bleef kloppen.
Vrouw: Ik deed niet open.
Poes: Het is Geoffrey, hier. “Sabrina vindt mijn borstkas nog niet breed genoeg.
Kun je me nog één keertje helpen?” Hij keek zo lief, zo zielig. “Ik zal je helpen,”
zei ze, maar ze dacht, “ik zal je terug krijgen.” Ze spoot hem vol. Een maand later,
hetzelfde liedje. Geoffrey knielde, smeekte op zijn blote knieën. Hij huilde:
“Sabrina vindt mijn borstkas nog steeds te plat.” Ze gaf hem nog een spuitje.
En nog eens, En nog eens. Sabrina was nooit tevreden.
“Kun je me nog één keertje helpen?” Nog een spuitje. Nog ééntje.Elke keer als ie
dat zei pakte die haar vast. Ze smolt voor hem. Gaf hem zijn spuitje.Op het laatst
kon hij bijna de deur niet meer door. Hij was een Tarzan geworden, een reuzenbodybuilder. Hij kwam niet voor haar, maar voor Sabrina die een steeds bredere
borstkas wilde om tegenaan te leunen. Dat deed zo’n pijn.Hoe groter en breder
Geoffrey werd, hoe groter haar pijn.“Nog een spuitje. Nog ééntje.” “Geoffrey, je
moet stoppen, trop is teveel, dat blijft niet goed gaan. Het is gevaarlijk”
Geoffrey luisterde niet, hij wou Sabrina niet verliezen. Dus zorgde zij ervoor dat
Sabrina Geoffrey verloor. Ze gaf hem een laatste spuitje..Geoffrey ontplofte.
Heel haar huis hing vol met flarden Geoffrey. Overal stukjes vel. Bloed. Zijn
blonde haar hing aan de kroonluchter. Ze liet een schoonmaakbedrijf het zaakje
opkuisen. Twee weken hebben die nodig gehad. Ze vond later toch nog een piep-
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klein velletje. Een stukje Geoffrey. Een klein stukje van die grote mens. Ze heeft
dat in een doosje gestopt en begraven onder haar zetel. Ze heeft Vergeet Me Nietjes
gezaaid. In de lente bloeit er een blauw hart rond Geoffrey’s graf. (haalt een stapel
borden uit de keuken, plaatst die in een kast)
Vrouw: (verstijft, bevriest van verdriet tijdens dit verhaal)
Poes(veegt een traan van haar wang, tilt haar op, neemt haar als een plank onder zijn arm,
brengt haar naar de kast, laat haar binnen gaan)
Vrouw: (schreeuwt) Kill Sabrina.

Kill, kill. (gooit het servies aan diggelen, komt er ten

slotte helemaal fris en volledig ontspannen uit. Streelt de rug van de poes) Dankjewel poes.

Poes (Geniet. Poes zet een dans in, haalt de vrouw over om mee te dansen, ze genieten. De dans
eindigt in een intieme houding. Na een tijdje duwt de vrouw hem ruw weg. Poes vertrekt beledigd)
Vrouw: Wij mensen, wij stammen af van de apen, maar geef toe, sommige mensen waren beter een aap gebleven. Als mens hebben we d’r niet veel aan. (gaat naar
haar keuken,er komen immense wolken rook uit haar microgolfoven ze pakt er de bruine fles
toverdrank uit.)
Met dit middeltje draai ik alles, de hele evolutie terug. Als je de hele fles leeg drinkt,
dan versteen je. Een paar druppels, een maandlang: je wordt een zwarte tor. Tien
druppels: een vette rat. Vijftien druppels: een fretje. Hiermee wordt de mens weer
beest. Denk je eens in, van je grootste concurrent of vijand maak je een tam huisdier. Sabrina wordt een slak die ik onder mijn hak vertrap. De wereld zal opkijken
van mijn uitvinding. Mensen applaudisseren, politici, koningen, presidenten
staan voor mijn deur te dringen…(pauze)
Waarom belt niemand me meer! Waar is de telefoon, ik zal ze bellen, al die beroemdheden die ik onder het mes had. Al die sukkels, ze kunnen vast wel weer een
operatietje gebruiken, waar is dat ding! Ze moeten me bellen, anders zal ik hun
operatierestjes tonen aan de krant.Ik zal iedereen op het journaal vertellen dat ze
helemaal niet zo mooi zijn als ze d’ruit zien.
(Lacht, loopt rond, zoekt geïrriteerd de telefoon, gooit dingen om, struikelt, valt omdat ze niet
ziet waar ze loopt. Ze wordt kwader en kwader, begint te huilen, zoekt ten slotte troost bij de
zetelman, waar het drankje ook achterblijft)
Poes: (ziet de vrouw, komt uit de kast, nadert, plaats overal papieren bootjes, ook een op haar schoot)
Vrouw:

Blijf met je poten van me af. Ik wil een massage.

Poes: Een vrolijke of ’n zielige massage?
Vrouw: Zielig, héél zielig.
Poes:Er was eens een koe die enorme last had van diarree.
Vrouw: Die ken ik al. Ik wil een ander verhaaltje
Poes: (denkt na) Er was eens een jongetje met een draak op zijn hoofd .
Vrouw: Zo’n echte vlammenwerper?
Poes: Het was eigenlijk een afdruk van een draak die in zijn gezicht stond. Het jongetje was een weeskind. Alle weesjes zijn zielig, maar Jefke was dubbelop zielig.
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Hij was wees én bijzonder vreemd: soms verschenen er woordjes op zijn huid.
Vrouw: Dermographia. Netelroosschrift! Een boeiende huidziekte.
Poes: Als je Jefs arm of buik streelde, dan voelde je die woorden. Iedereen vond dat
vies en raar. Vooral zijn vader en moeder; die trouwens veel dingen vies en raar
vonden. Alles wat hen niet aanstond, veegden ze in stilte onder hun Oosters tapijt
met draken in de woonkamer. Vies Jefke moest ook uit zicht, onder het tapijt. Gordijnen, rolluiken dicht, niks aan het handje.
Als er ooit iemand op bezoek zou komen, en die zou een hoekje van het tapijt
optillen, dan hoorde die van alles: “Laat me d’ruit. Je ne veux plus. “Waar is de uitgang?” “Het is hier veel te warm, te donker, te kriebelig.” “Waar is mijn mama?’
Dat was het stemmetje van Jefke.Jefke zat gevangen onder het tapijt, tussen vijf
spinnen, een strontvlieg, een bedelaar, een neuspeuteraar, een terrorist met een
mitterailleur, een zwerver met blaren aan zijn voeten waarvan zijn moeder zei
dat dat wel eens aids kon zijn. Er woonde ook een familie kakkerlakken, en een
paar vreemdelingen die worstjes braadden op een klein houtvuurtje en die liedjes
zongen die niemand verstond. Elke dag stopte de ouders van Jef nieuwe personen
of dingen die hen niet aanstonden onder het Oosters tapijt. De bult groeide en
groeide van al die mensen.
En op een dag werd de bult een berg die de ouders tegen het plafond knelde. Vaster
en vaster. Ze riepen nog: ‘viezerik, we gaan jou een lesje leren, jij hoort hier niet…
(verstikkings -en sterfgeluiden) Na een week kroop Jefke met veel moeite onder het
tapijt uit. Hij krabde aan zijn hoofd en voelde een draak, de drakenprint van het
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tapijt. Hij keek omhoog en zag zijn papa en mama helemaal geplet: een grote rode
vlek op het plafond.
Vrouw: En hoe liep het af met ons

zielig weesje?

Poes: Hij trok de wijde wereld in met die drakenprint op zijn kop en allemaal
trieste woorden op zijn vel. Jef ging op zoek naar iemand die hem lief vond. Iemand
die zijn lichaam wou lezen, die niet bang was van die draken en die geheimzinnige
woorden op zijn lijf. Niemand wou hem. Hij werd triest, zo, zo vréselijk verdrietig…
Vrouw: …dat hij van een hoge flat sprong. Nee, hij ging naar Afrika, daar kunnen
de meeste mensen toch niet lezen. Nee. Jef verdween in de jungle, om bij de dieren
te gaan wonen, die kunnen ook niet lezen.
Poes: (af)
Vrouw: Niet boos worden. Jij bent een hele slimme poes. Je stinkt een klein

beetje, maar…volgens mij kan je lezen en schrijven, en…Cabillaud, kom terug!

Alsjeblieft
Poes: (komt door het luik gekropen, trekt achter zich aan een hele sleep van potjes, allemaal
aan elkaar verbonden door een touw)
Vrouw: (bekijkt de poes)
Poes: Jefke verzamelde lachjes. In potjes. Van over de hele wereld. Als hij zich ellendig voelt, dan doet hij een potje open, en nog een en nog een. Net zolang tot hij
weer blij is, en kan lachen. (houdt verschillende potjes aan het oor van de vrouw. Ze schiet
in de lach, glimlacht, schaterlacht om de verschillende lachjes) Dit is zijn eigen lachje, toen
hij net op reis was.(laat een droevig lachje horen)

32

kindertheater! | ogen in je vingers

Vrouw: Ken jij Jef?
Poes: Ik vond deze verzameling op de vuilnisbelt. Misschien heeft Jef iemand gevonden die hem leuk vindt. Misschien heeft hij zijn lachjesverzameling niet meer nodig.
Vrouw:Misschien is ie wel dood?
Poes: Dat denk ik niet
Vrouw: Laat hem maar eens langs komen, dan zal ik hem onderzoeken.
Poes: Streelke? (raakt met zijn blote arm haar hand aan. De vrouw voelt mensenhuid.)
Vrouw: (krijst) Ga weg. Vies ventje. Uit mijn buurt.
Poes: Ik ben geen vies ventje, ik ruik lekker.
Vrouw: Ik wil een kat
Poes: Ik wil geen kat meer spelen, ik ben een mens.
Vrouw: Waar is je jas
Poes: In de wasserette
Vrouw: Ik heb liever een stinkende kat dan een man die lekker ruikt. Ga weg
Poes: Nee! Wil je mij lezen?
Vrouw: Je weet best dat mijn ogen veel te slecht zijn!
Man: Stop je ogen dan maar in je vingers. Ogen dicht. Poriën open. Die miljoenen kleine gaatjes in je huid, zijn je ogen. Lees mij?
Vrouw (nadert aarzelend, voelt rondom zijn rug, spelt) Ik ….zie u…graag
Poes: (omhelst de vrouw, tilt haar op, drukt haar tegen zich aan)
Vrouw:(twijfelt, geniet. Kan deze intimiteit niet aan. Rukt zich los, verdwijnt in de kast)
Poes: Niemand wil mij. Ik ben een restjesmens. ’ s Nachts als de rupsen tegen elkaar
kruipen, als de slakken hun huisje opzoeken, en de bladeren met elkaar fluisteren,
dan sjok ik over straat. Ik heb geen huisje.
Ik sluip in het donker langs de huizen waar kinderen geknuffeld worden.
Naast hun bed een lampje, zo’n lachende maan. Papa of mama vertelt een verhaal,
het kind valt in slaap en droomt dat verhaaltje verder. Niemand vertelt mij een
verhaal. Niemand stopt mij onder.
Ik heb geen bed, geen dromen, geen geel maantje dat lacht.
Ik slaap in een kartonnen doos waarop met grote drukletters staat: Cabillaud Surgelé. Diepgevroren Kabeljauw.
Soms slaap ik in een afvalcontainer. De vuilniszakken zijn mijn matras.
Ik heb geen honger. Elke vuilnisbak zit voor ¾ vol met eten. Ik eet wat jij weggooit. Ik draag de kleren die jij ouderwets vindt. Ik ben een restjesmens. Restjesmensen die blijven alleen. Als ik in de vuilnisbakken zoek, dan lopen de mensen
weg, ze schudden hun hoofd. Ik wil geen hoofdschuddende mensen meer zien.
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Tegenwoordig eet ik ondersteboven. De mensen zien alleen twee benen uit een
container steken. Vroeger was ik vies van vuilnisbakken. Ik bedelde. De mensen
liepen door. Ze hielden niet van een jongen met woordjes op zijn vel. Ik zette mijn
kabeljauwdoos in elkaar en schreef op de bodem: Waarom geeft u niks?
Vrouw (hier op, geluidloos luistert ze naar het verhaal)
Poes: Ik hoopte dat dat zinnetje in hun hoofd bleef hangen, dat ik op die manier
bij hen bleef.
Ik kreeg het koud van alle voorbijgangers die niks gaven.
Ik miste mijn ouders ook al hadden ze me onder het tapijt weggestoken.
Toen de drakenprint wegtrok van mijn hoofd ging ik op reis. Naar warme landen.
Ik wou niet meer Jefke zijn.
Voortaan heette ik Cabillaud Surgelé. Ik heb de wereld gezien, geroken. Stenen
geketst over de Zambesirivier.Ik heb geskated over Afrikaanse regenbogen, giraffen leenden hun nekken als glijbaan.Ik heb uren gevolksdanst met dromedarissen, schreef poëzie, een ode aan de poolnacht met hordes pinguïns, heb karaoke
gezongen met oerang oetans.
Geen enkel dier stoorde zich aan de woorden op mijn huid. De woorden die de
dingen vertelden die ik niet kon zeggen. Onderweg verzamelde ik lachjes, voor als
ik triest was. Op een nacht sliep ik op het strand bij Wai kiki beach
Er vloog een meeuw over mijn hoofd. Poink. Het was geen kakje, ‘t was een wit
kiezelsteentje. Ik legde het op het kommetje van mijn hand, wreef erover.
Het was net alsof er in mijn hoofd een gordijntje opengetrokken werd. Alles werd
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helder en fris. ‘Vlieg terug, naar de toekomst,’ krijste de meeuw in mijn oor. ‘Ga
terug, Cabillaud. Geef je woorden een huisje.’ ‘Hoe dan,’ vroeg ik. ‘Let op de boodschappen van de straat. Ieuw, ieuw, ieuw.’ Ik reisde terug, met het witte steentje
als kompas.
Als ik niet wist, naar links of naar rechts, dan gooide ik het steentje op. De zijde
met de fijne nerven betekende: je kunt alle kanten op.De zijde met de grijze L-vormige vlek: ga linksaf.Ik lette op de boodschappen van de straat.
Op een groot gebouw stond in Neonlichtletters: ‘Jezus is de weg, de waarheid, het
leven.’ Er flitste een reuzengrote Jezus aan, met zijn vingers zo (maakt de hand van
Jezus die met 2 vingers naar de hemel wijst/zegent) Moest ik naar de hemel? Was dat de
boodschap? Bovenop een viaduct stond: ‘Killroy was here.’ Op een wc deur las ik:
Shirly draagt geen slipjes. 0479 25 17 28. Ik besloot dat nummer te draaien, misschien kon Shirly me helpen, maar het was altijd in gesprek. ‘Hier geen fietsen,’
stond er in een etalage. En: ‘Laat je hond voor je eigen deur kakken!’
Verderop een graffitti op een vervallen muur: ‘Fuck off Freddy. Fahrid go home!’
De straat vertelde veel maar zei weinig, en was vooral niet zo vriendelijk. Ik reisde
verder. Jarenlang. Het kiezelsteentje schommelde in mijn broekzak. Op een dag
zag ik een briefje: Poezen zijn welkom. Verdrink ze niet, breng ze bij mij. Met een
telefoonnummer eronder. Ik snakte naar een knuffel, naar een warm lijf om tegen
aan te kruipen. Al was het dan maar als poes. Ik belde het nummer, iemand nam
op. Stilte. Maar de stilte knarsetandde. Het leek wel of er een ijskoude adem door
de telefoon mijn oor raakte, in mijn lijf drong, zich ergens vast haakte aan mijn
hart en me als een onzichtbare leiband op weg trok. Naar hier. Als poes voldoe ik.
Ik mag haar knuffelen met woorden, complimenten, haar masseren met verhaaltjes.Nu is het tijd voor stap twee: ik ga jouw plek innemen, heel snel (gaat breeduit
op de zetelman zitten)
Vrouw: (op) Ik heb besloten dat je mag blijven. Maar ik wil wel je flaporen doen
en je moet in bad. (ze gaat op de zetelman zitten, tikt met haar hand op de stoel. Poes komt
naast haar zitten. Samen schuiven ze voorzichtig steeds meer naar achteren, ze zitten onwennig naast elkaar)
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Vrouw: Verhaaltje?
Poes: Ik zal je een verhaaltje vertellen, heel stil. Stop je oren, je ogen dicht. Elk
haartje is een penseel. Ik ga ze een voor een laten spreken. Ik maak tekeningen, ik
schilder lieve woordjes op je lichaam.
Vrouw: (ontspant zich, geeft zich langzaam over, leunt met haar hoofd tegen de
schouder van de Poes )
Poes: Ik zal jouw straalkacheltje zijn. En als je helemaal niks meer ziet, dan
zal ik je ogen zijn. (schuift verder achteruit de in de zetel, voelt de bruine fles toverdrank in
zijn rug,pakt hem en neemt een slok
Vrouw: (soezerig) Wat drink je?
Poes: Limonade, denk ik. (drinkt de fles helemaal leeg)
Vrouw: (schiet omhoog) Uit een bruine fles? Niet doen.
Poes: (versteent)
licht uit, muziek licht uit
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Odilia

Patricia Portela | vertaald door Daniëlle de Regt | illustratie: Dorothea Richter

Sommige dingen gebeuren omdat we willen dat ze gebeuren, andere niet. Vallen
is bijvoorbeeld niet iets waarvan je wilt dat het gebeurt, maar iemand ontmoeten en
ervoor vallen wel. Je kunt vallen wanneer je wilt of niet wilt, maar het vallen is altijd
hetzelfde, het gebeurt altijd. En altijd gebeuren geeft een veilig gevoel. Zelfs wanneer
we geen idee hebben van wat we aan het doen zijn, we zijn altijd aan het gebeuren, en
dat lijkt oké, dat voelt stabiel aan. En als we al zouden beslissen om te stoppen met
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gebeuren, dan is dat niet zo eenvoudig om te doen, want er zijn een hoop dingen die
we ongedaan moeten maken voordat we stoppen met gebeuren: stoppen met liefhebben, stoppen met eten, stoppen met ademen, stoppen met stoppen, stoppen met starten, stoppen met luisteren, stoppen met denken, stoppen met kijken, stoppen met
uitnodigen, stoppen met moe worden, stoppen is niet eenvoudig, het is net zoals met
gebeuren, soms stoppen we omdat we willen, en soms stoppen we per ongeluk, maar
stoppen we toch… Soms vinden we dat jammer, soms niet, en soms hebben we het
niet eens in de gaten, en beseffen we pas véél, véél later dat we gestopt zijn… Het is net
zoals met praten, we zeggen niet altijd wat we willen, en wat we willen zeggen is niet
altijd precies hetzelfde als waarover we moesten praten… Praten is zoals vallen, soms
is het iets waarvan je wilt dat het gebeurt, soms niet (…)
We volgen een draad, doorheen de gangen van een theatergebouw, die ons zal leiden
naar een kamer met vier muren, die samen in het midden een labyrint vormen.
Op de vloer ligt een oude kaart van een denkbeeldige stad, met straten, lanen, parken, tuinen, en een rivier, die ons uitnodigt om een pad te kiezen.
Er zijn geen stoelen, en de draden die we gevolgd hebben, eindigen in een lichtgevend kluwen dat overal uitgespreid is.
Het enige licht komt van de projecties van groeiende planten tegen de muur.
We horen de stem van de performer die in het rond beweegt, en we stellen ons voor
dat ze zich ergens in de donkerste hoekjes bevindt, we doen moeite om haar te zien,
maar vreemd genoeg stemt de plaats waar we een glimp van haar opvangen niet
overeen met waar haar stem vandaan blijkt te komen. Ze lijkt er zich niet van bewust te zijn dat het publiek al binnen is en op haar wacht. Als publiek staan onze
zintuigen op scherp.
Al snel begrijpen we dat de performanceruimte en de publieksruimte één en dezelfde zijn, en dat er iets niet helemaal lijkt te kloppen.
Dit is de wereld waarin Odilia leeft, een verwarde muze die, met een handdoek rond haar torso, plotseling opschrikt wanneer de lichten aangaan. Ze gilt.
Het publiek gilt terug. De muziek stopt, de knusse omgeving wordt doorbroken
door erg felle lichten.

de eerste keer
dat een muze de
liefde bedrijft,
stopt de wereld.
Het resultaat is meestal rampzalig maar subtiel. Een dame
verslikt zich in een kippenbeentje, of iemand struikelt
over een steen op de weg, of
nog iemand anders botst met
zijn elleboog tegen de deurpost of tegen de hoek van een
muur en voelt een scherpe pijn,
of iemand bijt zonder het te
willen op zijn tong, of iemand
loopt op blote voeten door het
huis, botst tegen een stoel en
stoot ertegen met zijn kleine
teen, of iemand breekt toevallig een nagel, iemand vergist
zich in het wisselgeld bij de
kruidenier, of verliest zijn
buspasje in de eerste week van
de maand, en sluit de deur en
vergeet de sleutels binnen, of
doet zout in plaats van suiker
in de koffie, of voelt een elektrische schok bij het aanraken
van metaal.
Al deze kleine ongelukken
gebeuren omdat de wereld
stopt en het natuurlijke verloop van de tijd moet hikken,
en daardoor het natuurlijke
verloop van de dingen verstoort, de precieze tijd die een
muze nodig heeft om zich uit
te kleden...
Wanneer een man of een vrouw
de liefde bedrijven, beeft de
wereld, zo willen de legendes,
maar wanneer een dichter en
een muze de liefde bedrijven,
stopt de wereld, en wanneer
de wereld stopt, is er in één of
andere haven of op zelfs eender
welke andere plaats, op eender
welk moment, een Odilia die
aan de rand van de zee zit,
wachtend op inspiratie, en die
zegt: genoeg!, ik ben het beu
om te wachten!, ik ben duizend, bijna tweeduizend jaar
oud, ik heb nog een heel leven
voor me!, en die zonder duidelijke reden rechtstaat en op
zoek gaat naar het begin van
het labyrint dat zo ver is als het
begin van haar eigen geheugen
en het verhaal begint helemaal
opnieuw.
alles in één hik van de tijd.
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Moeder en Kind (1995 – 1996, Victoria)

Victoria, dat gegroeid is uit Oud Huis Stekelbees, profileert zich medio jaren negentig van de vorige eeuw met een trilogie van de tandem
Alain Platel-Arne Sierens. Het Gentse ‘streetlife’ diende hier als inspiratiebron tot het creëren van drie even dansante als teksttheatrale
voorstellingen. Het zijn creaties – met Moeder en Kind als fakkeldra-

ger, en want later volgden Bernadetje (1996/1997) en Allemaal Indiaan
(1999/2000) – waarin kinderen als de speelballen, de maden, de
boksballen, de steun en toeverlaat, de frustratie, de liefde… van de
volwassen personages fungeren. Kinderen zijn in deze voorstellingen
kleine zelfstandige individuen die in al hun onbezonnenheid trach-

ten overeind te blijven in een door volwassenen chaotisch en complex
gemaakte wereld. Ook hier komt duidelijk het haast idyllische kindbeeld versus het haast beschuldigende beeld van de volwassene naar
voren. De volwassenen weten geen weg met zichzelf en sleuren op die
manier ook het (guitig en koddig verbeelde) leven van hun kroost door

het slijk. Opnieuw wordt ook deze voorstelling gekenmerkt door een
fijnmazig verweven van moed en ellende, rust en lawaai, grap en gruwel, verdriet en liefde, wanhoop en hoop, kind en volwassene, en hoe
deze laatsten haast in ontsteltenis mekaars gedrag gadeslaan.
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‘Wat doen jullie hier?’, vraagt Odilia.De ene helft van het publiek lacht, de andere
helft is erg op zijn hoede voor wat er gebeurt.De opwinding neemt toe wanneer een
beschaamde Odilia zich probeert te verontschuldigen omdat ze nog niet aangekleed is, en ‘per ongeluk’ haar handdoek laat vallen waardoor ze haar ondergoed
toont. ‘Was dat expres?’, vraagt een bezorgde leerling aan een leraar, ‘heeft ze een
slechte dag? Ze doet alles verkeerd, hoe is het mogelijk?’ Het spel is geïnstalleerd.
De muze verschijnt en verdwijnt constant, komt erg dicht bij het publiek zodat je
haar eventjes kan ruiken, dan spreekt ze weer van veraf, je kunt haar nauwelijks
zien. Ze zit ook tussen ons in, soms spreekt ze tegen één toeschouwer, terwijl ze
in zijn/haar oor fluistert, soms tegen de hele groep. Ze raakt aan, biedt eten aan,
vraagt advies, vraagt iedereen om eventjes te wachten terwijl ze de ruimte verlaat
om een of andere mysterieuze zaak in orde te brengen, of nadenkt over wat ze nu
zal gaan doen. We moeten haar constant zoeken, vinden haar in de ruimte, of we
moeten de beslissing nemen om achterover te leunen en te genieten van het feit dat
ze snel langs ons zal passeren.
Odilia is een multimedia-performance die in première ging in c.c.b. (Centro Cultural
de Belém, Lissabon) in oktober 2006. Ze is bedoeld voor een jong publiek van acht tot
veertien jaar (of ouder), de perfecte leeftijd waarop realiteit en fictie gelukkig en zonder onbevooroordeeld lijken samen te wonen in het dagelijkse leven maar tegelijkertijd diepe vragen oproepen. Ik nam de uitdaging aan omdat ik al lang iets wilde doen
dat alleen maar de live performancekunst kan doen, namelijk een nauwe relatie creëren tot iets wat niet bestaat, een muze. Een intieme relatie creëren tot iets abstracts,
en via die erg fysieke en zintuiglijke relatie een erg complex verhaal vertellen over hoe
ideeën ontstaan in de hersenen en geesten van ieder van ons.
Zoals al eerder het geval was in performances zoals Wasteband (2003) of Flatland (20042006) worden het concept en het verhaal van de performance één en dezelfde. De ‘ervaring’ van een kunstobject wordt uitgelokt, niet door dat kunstobject te presenteren
of te tonen, maar door het publiek uit te nodigen voor een reis er binnenin.
Ik zocht naar het juiste format voor deze performance, door een spelstructuur te
ontwikkelen tussen alle elementen van de voorstelling. Een interactieve interface,
niet alleen tussen de performer en de toeschouwer, maar ook tussen de toeschouwer
en de objecten, de toeschouwer en de projecties, de toeschouwer en de beweging van
geluid in de ruimte. Maar ook het verhaal en de objecten die het verhaal vertellen,
het verhaal en de performer, het verhaal en de toeschouwer. Met deze meervoudige
richtingen en mogelijke relaties creëerden we een erg concreet object, dat tegelijkertijd meergelaagd is door vele interpretaties.
Ik bleef mezelf voorhouden dat een jong publiek hoogstwaarschijnlijk een kenner
zou zijn van spelmateries en erg gemakkelijk de regels ervan zou leren, maar dat
het tegelijkertijd ook de eerste keer kon zijn als theatertoeschouwer. Door te spelen
met het wisselen van rollen als een onmisbare regel om tot het volgende niveau van
het verhaal te geraken, probeerde ik een avontuurlijke reis aan te bieden naar een
erg filosofisch onderwerp. Célia Fechas, de performer, speelt alle personages zonder van kostuum te veranderen of haarzelf te transformeren, maar door haar relatie met het publiek via de manier waarop ze ertegen spreekt, door het ook van rol
te laten wisselen en te laten nadenken over mogelijke antwoorden op haar vragen.
Het spel is zowel mentaal als fysiek. Als zij de muze is, kunnen zij de dichters zijn,
kunnen zij Penelope zijn, en kunnen ze reageren op haar flirts of haar afkeuringen
door te lachen of door zich beschaamd te voelen, omdat ze erg goed begrijpen dat
ze deze rol spelen door die te accepteren of spontaan af te wijzen, maar niet noodzakelijkerwijs door te praten. Ze worden ‘innerlijke’ performers, en erg zichtbare
‘uitwendige toeschouwers’.
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Het publiek gaf reacties terug door haar yoghurt vast te houden wanneer ze moest
rennen voor haar verbrande toast, of ze gaven haar de pruik terug die ze in de vorige
scène had verloren, ze zouden haar waarschuwen dat ze niet met haar mond vol
moest spreken, of ze vonden gewoon haar naam door ieder woord te schreeuwen dat
uit een waterval van geprojecteerde letters uit de ruimte leek te komen. Ze weten
dat ze niet kan lezen, en om het spel voort te zetten, moeten ze haar helpen.
Langzaam worden de regels van het theater en de regels van de decodering van een
artistiek object onthuld, stap voor stap. Het spel wordt gespeeld, en wat we wel en
niet kunnen doen in deze performancezone hangt af van onze gevoeligheid, kennis, leeftijd en persoonlijke of groepsritmiek. De moeilijkheidsgraad stijgt wanneer we het ‘labyrint’ volgen.
Bijvoorbeeld: op een bepaald moment in de performance last de muze in haar verhaal een pauze in en beslist ze om eindelijk uit te leggen wat een muze is. Ze gaat
regisseur Wim De Wulf opnieuw een kindpersonage, Gomaar, gedurende zijn leven volgt. Een leven waarin Gomaar ook zelf kinderen op
de wereld zet. De vicieuze cirkel die het leven is, wordt niet alleen
verbeeld maar ook bevraagd: het van generatie op generatie doorgeven en toch ‘mouleren’ van een kindbeeld wordt binnen deze trilogie
treffend geënsceneerd.

naast één van de toeschouwers zitten, die zich op dat moment meestal op de grond
bevinden, en ze begint een sinaasappel te pellen. De geur doordringt de ruimte en
transformeert die langzaam in één van de stillevens waarover ze zo zal gaan praten.
Terwijl ze aan het eten is, beslist ze om een partje van haar sinaasappel te delen
met iemand van de jonge toeschouwers die vlak naast haar zit. Het gevoel van de
uitverkorene te zijn is op het gezicht van de toeschouwster gedrukt en ze houdt het
stukje sinaasappel vast alsof het een erg bijzonder cadeau is. Ze heeft het stukje nog
niet opgegeten, of een tweede stukje wordt haar aangereikt. Dit keer drukt haar
gezicht schaamte uit: waarom geeft ze alleen maar aan mij stukjes sinaasappel? Ze
te concentreren op het verhaal dat de muze aan het vertellen is, alsof ze niets in
haar hand heeft. Dan komt er een derde stukje sinaasappel. Omdat ze dit niet goed
vindt, vraagt de jonge toeschouwster met één handgebaar of iemand anders het wil,

Het was erg dankbaar om te zien hoe iets dat begint als een bijzonder brave klassensfeer, zich langzaam ontwikkelde tot een speelplein en binnen luttele seconden
terugkeerde naar een erg mysterieuze en geheime plaats, en hoe dat weer dramatisch veranderde, alleen door strikt je eigen nieuwsgierigheid te volgen bij iedere
volgende stap in dit vreemde maar opwindende spel van verhalen vertellen.
Op één dag konden we ’s morgens een publiek hebben van tienjarigen die de ruimte
beschouwden als een verstoppertjes-labyrint, en ’s middags een publiek van zestienjarigen dat de kaart als een lounge zag terwijl ze wegdroomden, en ’s avonds
een publiek van volwassenen dat de ruimte behandelde als een kunstgalerie, terwijl
ze ronddwaalden met de armen over elkaar en hun tijd namen om een teken te zoeken voordat ze besloten om comfortabel op de grond te gaan zitten. Naargelang de
leeftijd en de mentale staat namen in deze performance verschillende kwesties en
vragen een meer of minder relevante rol in:
¢ Waarom ruikt het aangebrand in deze kamer?
£ Waarom beweegt er geluid rond in deze ruimte?
§

Als er een muze in onze hersenen leeft, wie leeft er dan in haar hersenen en
wie geeft er dan ideeën aan de muzen?

•

Waar gaan muzen naartoe wanneer de dichter sterft, als er maar één muze
per dichter is?

[ Hoe weten we welke weg we moeten nemen wanneer we niet zeker weten
waar we naartoe willen gaan?
Een performance voor zo’n breed publiek moet als een ui zijn. Je haalt er een laag
vanaf en de volgende komt tevoorschijn, en de volgende en de volgende en de vol-

Poppentheater is geen synoniem meer voor Jan Klaassen. Hedendaags
figurentheater is een samenspel tussen menselijke acteurs en objecten
waarbij (opnieuw) de communicatie over het beleven van het leven in al
zijn kleurtoonaarden centraal staat. Ultima Thule zoemt graag in op
eenzaten: op stille, eenvoudige waters die betoverende, diepe gronden
verbergen. Met Negentienhonderd wordt de gelijknamige roman 1900 van

Alessandro Baricco geënsceneerd. Een verhaal over het leven van het
jongetje Negentienhonderd dat in het jaar 1900 op een boot door een
kapitein gevonden wordt, er opgroeit en met de boot vergroeit binnen
zijn functie van pianist van het huisconcert. Negentienhonderd opent
voor Ultima Thule de deur naar de trilogie Stekezotvanu (2003/2004),
Wiedatterieris (2005/2006) en Tisaltijdiet (2006/2007) waarin auteur en

en tien andere handen gaan de lucht in om de uitverkorene te worden.

Negentienhonderd (2002 – 2003, Ultima Thule)
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weet niet wat ze ermee moet doen en houdt het serieus vast, terwijl ze zich probeert
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kindertheater! | odilia

normale muzen
a) een normale muze
(maat S, M, L of XL) inspireert… en bestaat uit
de transformatie van het
ontstaan van een geniaal
idee, in een goddelijk en
tastbaar lichaam. Schilderijen beelden van klassieke muzen
b) ideale inspirationele
formule voor erotische
poëzie en romantische
waanzin. Een formule
uitvinden voor inspiratie
samen met tekeningen.
Live getekend?

gende, en iedere volgende komt dichter bij de groente die je eigenlijk wilt eten. Je
kunt ervoor kiezen om er maar één laag af te halen, maar je kunt meer en meer en
meer willen, tot je het juiste sappige stuk hebt, of beter nog: je bent opgetogen over
wat je ermee gekookt hebt. Als toeschouwer van Odilia kun je ervoor kiezen om te
luisteren naar het verhaal, om het pad in de ruimte te volgen, om je alleen te verhouden tot de objecten die geprojecteerd worden of verspreid op de grond liggen, of
om gewoon het ‘muzenspel’ uit te spelen: een spel waarin niemand wint of verliest,
maar iedereen een verschillend ‘prijs/idee’ krijgt op het einde. Je kan ervoor kiezen
om later te begrijpen waar het over ging, of om er nooit meer aan terug te denken.
Er zou bij een voorstelling geen gefixeerd begripsniveau mogen zijn, of één uniek
doel. Niet voor een volwassen publiek, en zeker niet voor een jonger publiek.
Het was voor mij van meet af aan duidelijk dat dit project op geen enkel moment
een pedagogische bedoeling of een ‘verborgen agenda’ over morele of educatieve
onderwerpen kon en mocht hebben om zijn doelen te bereiken. We moesten het veralgemeende concept dat educatie onlosmakelijk verbonden is aan kunst voor jongeren, vermijden, net zoals het standaardidee dat kinderen passieve ontvangers zijn

verwarde muzen
a) Ze zijn precies hetzelfde
en precies het tegengestelde… ontgoocheld in
hun eigen bestemmingen
zoeken ze iemand die hen
inspireert.
b) Ze hebben allemaal twee
zwarte ogen, elk om
verschillende redenen.
c) Alle muzen zijn tweelingen en ze stinken allemaal heel erg, wat normaal is want ze dragen
altijd dezelfde jurk, maar
gelukkig merk je dat niet
zo op schilderijen, in
boeken en in films.
d) Alle muzen laten zich vergezellen door Penelopes

die gevuld moeten worden met begrijpelijke kwesties, alsof ze lege ‘vazen’ zijn die
klaar staan om bruikbare informatie over hun toekomstige levens te ontvangen.
Odilia moet ook ten alle tijde een artistiek onderzoeksproject blijven en bestuderen
hoe we een artistieke taal zouden ontwikkelen wanneer we samen een artistieke
ruimte delen, zonder grenzen tussen toeschouwers en performers op het ‘podium’.
En dit is ook de reden waarom we de publiekslimiet op drie klassen met een totaal
van 75 toeschouwers hebben gesteld. We wilden in staat zijn om een intieme relatie
te ontwikkelen met iedereen in het publiek, individueel of als een controleerbare
groep, en niet als een uniforme massa, bestaande uit kleine menselijke wezens.
Artistiek onderzoek moet een uitdaging blijven voor zowel kinderen als volwassenen, een ‘onbekend land’ waar we onszelf allemaal als emigranten voelen of nieuwbakken reizigers.
Als we van een volwassene niet verwachten dat hij een performance van a tot z begrijpt, waarom zouden we dat dan wel doen van kinderen? Waarom zouden we ze
onthouden van hetzelfde avontuur van de navigatie doorheen iets onbekends, net
zoals we dat volwassenen aanbieden?
Een performanceruimte is een ruimte van oneindige mogelijkheden, iedere andere
relatie tot wat er daar gebeurt, is toegestaan en dat zou zo moeten blijven, ongeacht
de leeftijd van een publiek.

penelopes:
-

-

-

-

Trouwe muzen en
efficiënt gezelschap.
Bijna alle Penelopes
hebben een gezicht en
liefdesverdriet om een
man die Odysseus heet
en die altijd lang op zich
laat wachten.
Alle Penelopes nemen
grote stappen en spreken
nooit met vreemden.
Ze slapen nooit omdat ze
alle vrije tijd die ze hebben
wachtend doorbrengen.
In sommige delen van
de wereld, zoniet in alle
delen, zijn de Penelopes
ook gekend om hun
eenzaamheid, en ze verschijnen en verdwijnen
regelmatig uit het leven
van bijna alle bewoners
van de Aarde.

Alle abstracties, alle twijfels en alle vragen die voor ons bestaan als ‘performancemakers’ zouden geldig moeten zijn voor alle mensen van mijn leeftijd, voor mensen
ouder dan ik en voor jongere publieken, alleen hun begrip of de mogelijke antwoorden zouden verschillend moeten blijven, gezien de verschillende contexten waar
we vandaan komen. Er is niet zoiets als een publiek dat naar huis gaat met dezelfde
indruk. De receptie van een artistiek project is altijd persoonlijk, niet alleen een
mentale, maar ook een fysieke en een emotionele reis.
De enige reden waarom we de leeftijdsgrens voor deze performance op acht hebben
gezet en niet jonger, is niet omwille van het ‘niveau’ van begrijpen op die leeftijd,
maar simpelweg omdat het een leeftijd is waarop lezen en schrijven al voldoende
beheerst worden, en dat stelt je in staat om een onafhankelijk individu te zijn.
Misschien wel de belangrijkste stap in de creatie van een kunstobject voor jongere
toeschouwers (in een vroeger leerstadium dan dat van ons op hetzelfde moment) is
om een brug te slaan tussen de performancemakers en het publiek, via een concept
dat interessant zou kunnen zijn voor ons allebei, voor de ouders en/of de leraars die
betrokken zijn: in dit geval was het thema de geboorte van ideeën en hoe informatie
kan reizen en transformeren in zoveel dingen die nog niet bestaan voordat we ze
ons voorstellen.
Leren is een worsteling, een constante beweging naar het volgende obstakel om
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onbekende velden te proberen ontdekken, en het is vooral geen lineair proces, niet
voor kinderen, niet voor volwassenen. En alleen de opeenhoping, de interactie, het
gebruik en het vermengen van
Het begrijpen van een performance verschilt niet zoveel van het volgende: je bewondert een Primitieve schilder omwille van de kleuren die hij in zijn schilderijen gebruikt. Pas vele jaren later kom je voor de eerste keer in België, kijk je omhoog en zie
je die gekke hemels die jullie hier hebben – die zwart worden, dan grijs, dan geel, of
helemaal wit aan de ene kant en blauw en groen aan de andere kant.”
Ik herinner me één van deze eerste keren, en dat ik toen bij mezelf dacht: ‘Yes! Nu
weet ik hoe schilders dat deden, ze waren hier. Wat creëerde deze emotie bij mij op
dat moment? Het feit dat ik deze schitterende hemel voor het eerst zag, of het feit
dat ik het al een hele tijd terug ervaren had in een schilderij, en nu pas iets bevestigd

Alle muzen, verward of niet, zijn analfabeet, ze kunnen niet lezen of
schrijven en het is daarom dat ze dichters nodig hebben, en die achtervolgen ze onbewust; … en onophoudelijk!
Maar zij weten daar zelf niets van, natuurlijk, anders zou het niet
onbewust zijn, en wat vaststaat, is dat de muzen niet weten dat dit één
van hun vervloekingen is.
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Ah! Nog een geheim:

Odilia
Een performance gebouwd tussen de hersenen van Patricia Portela, Célia Fechas,
Christoph De Boeck, Leonardo Simões,
Irma Lúcia Efeitos Especiais, Bart Van
den Eynde, Zé Rui, Cláudia Rodrigues en
Helder Cardoso.

De première vond plaats op 8 oktober 2006
in Centro cultural de Belém, en toerde
daarna langs Theatro Viriato, Viseu, zdb.
Lissabon, Transforma, Torres Vedras en
Tanzhaus, Düsseldorf.Komt in 2008 naar
België.

Een co-productie van Prado (Portugal)/
Laika (België) met de steun van het Ministério da Cultura/Instituto das Artes
Portugal, de archiefdienst van het stadhuis van Lissabon, en Sony Portugal.

Othello (2001 – 2002, Het Gevolg) | Azen (2001 – 2002, HETPALEIS)

Alle dichters moeten sterven van liefde en hopeloos verliefd worden op hun muzen, maar het tegengestelde mag
nooit gebeuren. De liefde moet onmogelijk blijven en bijgevolg eeuwig. Maar ook daar weten de muzen niets van.

Begin eenentwintigste eeuw worden er tijdens eenzelfde seizoen
(meer bepaald 2001/2002) verschillende Shakespeare bewerkingen op
de (jeugd)theaterplanken gebracht. Ignace Cornelissen (artistiek leider van Het Gevolg) ensceneert Othello, Dimitri Leue bewerkt datzelfde stuk tot Azen. Cornelissen richt zich tot 8-plussers, Leue tot 14-plussers. Cornelissen focust zich duidelijk op het ontmoeten en veroveren

Vreemd genoeg, is dit één van de best bewaarde
geheimen in de geschiedenis van de inspiratie:

van de eerste geliefde (zich hierbij losworstelend van het ouderlijke gezag), terwijl Leue zich meer toespitst op de liefde als conflictzaaiende
entiteit. Beide pasten ze inhoud (én vorm) aan de specifieke kenmerken van hun ‘doelgroep’ aan, én beide verkozen ze Othello om een generatiekloof op de planken te brengen. Een generatiekloof tussen
de dynamische, weet- en leergierige jeugd en de verbitterde volwas-

senen. Een kloof tussen jong of oud zijn, kind of volwassen. De manier
waarop die kloof geënsceneerd is, geeft tegelijk aan op welke manier
deze auteurs de jeugd en jongeren ervaren: als dappere individuen die
eenzaam worden door zoveel onbegrip over hun jeugdige identiteit
en opvattingen. Beide makers reflecteren én verbeelden kortom een
beeld van het kind als een moedig maar eenzaam wezen.

zag wat ik al wist? ¢£§•[
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De slacht
van het
nageslacht

Peep and eat (1997 – 1998, Laika)

De trek naar locaties buiten de vertrouwde ‘black box’ is eveneens in
het jeugdtheaterlandschap present. Zo benadrukt men nogmaals dat
(jeugd)creaties niet zozeer een kind- maar een mensbeeld reflecteren.
Jeugdtheatercreaties reflecteren een kinderlijk mensbeeld: een mensbeeld dat geworteld is in een aandacht voor het kinderlijke, het speels
zijn. Dit levert niet zelden collagevoorstellingen op, zoals Hanneke

Paauwe ze soms creëert. Even vaak levert het echter culinaire escapades op waarbij het publiek mee aanschuift aan de ontbijttafel van een
hotel (zoals in Percursos/Hotel Tomilho van Laika, 2004/2005), of licht
erotiserende sappen en spijzen krijgt toegediend (zoals in Undeuxdouce van Petit bazar Erotik, 2001/2002). Laika profileert zich als een
gezelschap dat zinnelijk (eerder dan zintuiglijk) theater maakt, dat de

toeschouwer – jong en oud – op een maximaal sensitieve manier wil
benaderen en prikkelen. Het gezelschap hertaalt op die manier een
kindbeeld tot een kinderlijk, speels mensbeeld in een samenleving
waar spel alsmaar meer aan banden wordt gelegd.

Jeugdtheater als surplus | Wouter Hillaert

Buitengekomen uit Zwijnen! van Bronks, bots je op een aantal spelletjes. Het lijkt de
klassieke kunsteducatieve Vlaamse kermis, maar bij nader inzien gaat het om de epiloog
van de voorstelling. ‘Maak evenveel mannetjes af als je ogen gooit’, luidt het order bij een
dobbelbakje met twee legers staande soldaatjes. Oorlog wordt een kinderspel, jeugdtheater dé manier om zijn mechanismen uit te klaren. Of hoe een afdeling die vaak doorgaat
voor een vereenvoudiging van ‘het grote theater’, hier een extra wapen vindt.
Er was een tijd, ik was beginner, dat ik alle jeugdtheater super vond. ‘Omdat het,
al was het voor kinderen, toch zo goed gemaakt bleek.’ Het had wat het volwassenentheater vaak ontbeerde: het wervelende, het montere, het al eens gek durven
doen in plaats van te moeilijk. Kortom, het sprak op je gevoel. Zo blijven Zolderling
van Bronks en later Hamlet van HETPALEIS nog steeds topherinneringen. Zeker
nu ik vandaag, vier jaar en tientallen voorstellingen later, rond jeugdtheater een
referentiekader heb opgebouwd, en enkel nog bij uitzondering in de wolken raak.
Tegenover het verworven discours van makers ‘dat jeugdtheaterproducties enkel
geslaagd zijn als ze ook volwassenen treffen’, dat er dus eigenlijk geen onderscheid
is, steekt de praktijk bijwijlen schril af. Neem dit voorjaar. Ik wil een vis zijn van
De Maan, Schaap met laarsjes van Anna’s Steen, Klein Duimpje in een productie van
Antwerpen Open, Eentje van Taptoe, en zelfs het langverwachte Ridderverdriet van
Laika en HETPALEIS: om telkens andere redenen bleken het veeleer kinderachtigheden dan geslaagd theater, hoe speels hun vorm ook zat. Natuurlijk had je ook
voltreffers als Dallas van de Kopergietery of Mixico Impossible van de Kakkewieten,
die beiden niet toevallig putten uit alternatief dramaturgisch materiaal. Maar
het gemiddelde theater voor kinderen blijft van de aard van Het begin van alles van
Luxemburg en Davina sans compromis van De Werf: herkenbare jeugdperikelen die
met de nodige fantasie en visuele energie een beetje grappig en een beetje tragisch
aandoen. Mooi, aangenaam. Maar als ze volwassenen treffen, doen ze dat louter
omdat die ook ooit jong geweest zijn. In al hun charme ontberen ze wat het volwassenentheater wél vaak weet te serveren: discussiestof, inhoudelijke complexiteit.
Bij zijn eerste aanblik is Zwijnen!, de bewerking van Shakespeares klassieker Titus
Andronicus door Mieja Hollevoet voor een publiek vanaf negen jaar, weinig anders.
In korte broek opent Sus Slaets de voorstelling vanuit het kindperspectief dat zowat elke jeugdvoorstelling typeert. Hij vertolkt Titus’ kleinzoon Lucius, die met
naïeve strijdvaardigheid (alleen een houten zwaardje ontbreekt nog) het débacle
van al zijn tweeëntwintig nonkels verhaalt. Zij zijn in de overwinningsslag van
vader Titus tegen de Goten stuk voor stuk uiteengereten, verpletterd, binnenste-
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buiten gescheurd, en daarna uitgezaaid tot lavendel of opgestegen als adelaar. De
sensitieve poëzie waarin Hollevoet de gruwel vangt, overstijgt wel meteen de gemiddelde jeugdtheatertekst, maar haar personages houden de schetsmatige simpelheid van een Jommeke strip. Tante Lavinia (Ilse De Koe) is een mooi Annemieke
in een wit kleedje, Titus zelf (Frank Focketyn) maakt als gelaarsde generaal weinig
woorden vuil aan zijn gekwelde schuldgevoel. ‘Ge zorgt slecht voor uw familie,
Titus.’ Nog ‘onnozeler’ lijkt de clan van de buitgemaakte tegenstanders, hun
gezichten afgedekt onder papieren draagtassen als Al Qaida-gijzelaars in de supermarkt. De vreeswekkende Gotenkoningin Tamora wordt in de vertolking van
Karlijn Sileghem een draaikont met haar stiletto’s in de modder. En haar zonen
zijn herleid tot één jong gastje (gespeeld door Jonas Van Geel), die prompt hormonaal gaat reageren op Lavinia. Zwijnen! zoekt het licht komische sprookje van wel
meer jeugdtheater: met de directe dialogen, de tastbare kostuums en de subtiele
overacting. Het is krijgertje spelen op de speelplaats, met een lach en een traan.
Maar daaronder rust natuurlijk nog steeds het fundament van Shakespeare, die
met Titus Andronicus (1594) niet alleen zijn eerste, maar ook zijn meest affreuze
tragedie pende. Na de klassieke kering van de orde in het eerste bedrijf, wanneer
de Romeinse keizer ineens de gekwetste Tamora tot bruid neemt, gaat het hek totaal van de dam en vloeien er béken bloed. Niet meteen wat je kinderen toewenst.
Valt het geweld van Macbeth nog te verklaren vanuit diens donkere psychologie
(kinderloosheid, machtswellust), de wraak van de nieuwe Romeinse keizerin op
haar overwinnaar Titus en zijn overblijvende kroost is zo redeloos dat je de verdere
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afwikkeling nog amper serieus kan nemen. Telgen worden gedood, Titus’ eigen
hand gaat eraf, en met de resterende kookt hij van Tamora’s nageslacht een pasteitje. Je voelt dat Hollevoet daarmee gekampt heeft. Waar ga je mee uit de bocht
in pure overdrijving en waar probeer je met al dat geweld toch raak te treffen? Ze
heeft ervoor gekozen om de ontluisterende relicten van de oorspronkelijke tekst
voortdurend op de loer te laten liggen, om ze af en toe dubbel heftig uit te spelen.
De verkrachting van Lavinia door Tamora’s zoon Chiron is zo’n compromisloos
moment. Het begint als een opdringerige liefdesverklaring, maar ontspoort in een
houdgreep waaronder De Koe enkel kan spartelen als een konijntje in een vossenklem. De rest gebeurt zoals in klassieke tragedies buiten beeld (Hollevoet draait
gewoon de lichtknop om), maar het resultaat knijpt de keel toe. Traag en uitdrukkingloos nadert De Koe na de verkrachting vanuit de fond, haar nette kleedje
zwaar geschandaliseerd. Zie het eeuwige slachtoffer: van Vietnam tot Rwanda tot
Irak. Dit is absoluut niet meer het vrolijk-droevige jeugdtheater van alledag. De
vijver van vergelijkingsmateriaal droogt op tot eigenlijk enkel nog Bulger, Bronks
eigen productie over de kidnapping en foltering van de gelijknamige Engelse
peuter, overblijft. Complexe materie.
Het zorgt potentieel voor de eeuwenoude discussie: kan al dit oorlogsgeweld wel
voor kinderen? Dient het jeugdtheater daarvoor? Hollevoet zwengelt die vraag
nog extra aan door elk kiertje hoop genadeloos dicht te slaan. Vormt Lucius in
Shakespeares origineel nog een mogelijke wissel op een betere toekomst wanneer
hij na de dood van alle anderen de nieuwe keizer wordt, in Zwijnen! wordt van die
machtsgreep vooral de blijvende wreedheid benadrukt. Slaets schept er groot
genoegen in om zwarte Aaron, Tamora’s door en door slechte lief (bijzonder sec
gespeeld door Lukas Smolders), sadistisch terecht te stellen. ‘We hangen u op tot
de vliegen u opeten. Dat mag. ’t Is toch oorlog.’ Zijn jongensdroom om net als opa
Titus een heroïsche slachter te worden, is ondanks alle moorden geen sikkepit
veranderd. Er is ook geen enkel ander personage waar je je moreel mee kan identificeren. Ze zijn allen even grote slechteriken. Zelfs Lavinia’s schijnbaar liefdevolle
reactie op Chirons Romeo-monoloog vol wroeging dient enkel zijn snellere dood.
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Specht (2002 – 2003, 4 Hoog)

Rozenblad is een mijlpaal in de geschiedenis van dansvoorstellingen
voor kleuters, die niet vanuit de verstandelijke capaciteiten maar vanuit de emotionele en empathische capaciteiten van die jonge mensen
vertrekt. Resultaat: een uitgepuurde, vrij abstracte dansvoorstelling die de groeibewegingen van planten (en mensen) tot choreografische zinnen vertaalt, in een even bevreemdende, prikkelende als ge
In tegenstelling tot volwassenen lijken kinderen een grotere binding
te hebben met, en aantrekkingskracht uit te oefenen op dieren. Niet
zelden verschijnen er op de jeugdtheaterplanken dan ook dierenfiguren in de protagonistenrollen. Specht, in een regie van Raf Walschaerts
en geschreven door Mark Jeanty, gaat pront verder op die weg zonder
echter in voorspelbare stereotyperingen te vervallen. Men gaat niet
zozeer streven naar een uitvergrote typering van de personages maar

naar een verduidelijkende verklanking, of muzikalisering van de
karakters. De muziek heeft de expliciterende rol overgenomen van
de bordkartonnen decors, de extraverte acteerstijl en de protserige
kostuums op een discrete, abstraherende maar emotioneel sterk kleurende manier. Hieruit blijkt een evolutie waarin het (jonge) kind als
een interpreterend en niet langer een louter slikkend en observerend
wezen wordt beschouwd.

Rozenblad (2004 – 2005, Laika)

stileerde scenografische omgeving, die eveneens – net als het dansvocabularium van de choreograaf Ugo Dehaes – een abstractie (stilering)
blijkt van organische, natuurlijke planten- en dierenvormen.
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En hoewel zijn slachting, net als alle andere gruwelen, allesbehalve sensationeel
verbeeld wordt (Van Geel wordt gewoon op een bankje gelegd), komt net die banalisering van geweld des te bedenkelijker over. Als je dan toch kiest om kinderen
te confronteren met zoveel bloederige negativiteit, hoort daar dan geen directe
veroordeling bij? Het is een typische, maar geen interessante vraag. Ze is er één
van ouders en leerkrachten. Zo leerde recent onderzoek naar de beleving bij jongeren van geweldsfilms (Vanobbergen & Verdoodt, Universiteit Gent, 2004) dat hun
volwassen opvoeders de beelden veel minder goed konden plaatsen dan zijzelf.
Op dezelfde manier valt ook over de wenselijkheid van Zwijnen! voor de beoogde
doelgroep heel veel, maar ook heel weinig te zeggen. Geweld is, waarom dan niet
op het toneel?
Veel relevanter is het om vanuit je eigen volwassen blik te onderzoeken wat Bronks
dan met dat thema doet. Zwijnen! past immers in een tendens die dit seizoen
steeds meer is gaan opvallen op onze podia: ensceneringen van oorlog, catastrofes, geweld. Alleen al door de vele post-oorlog tragedies: de Oresteia van Johan
Simons, Neoptolemos van Tg Stan, Oorlog van Zuidpool, eventueel ook All my sons van
De Roovers… Rond extreem geweld had je verder The Lieutenant of Inishmore van
Olympique Dramatique en A Clockwork Orange van d’Electrique. Die thematische
hausse is een wat vreemde vaststelling, want waar ligt onze link juist, behalve met
die breed uitgesmeerde, maar uiteindelijk toch geïsoleerde gevallen van ‘zinloos
geweld’? Onze laatste veteranen zijn rustig stervende, en je moet in alle windstreken toch al een paar dagen rijden om nog in een gevarenzone terecht te komen.
Vlaanderen vermeit zich in vrede. En het is net die bijna luxueuze non-ervaring
met oorlog die vandaag uitgespit lijkt te willen worden. Hoe verhouden we ons tot
die wereld die in brand staat, achterover geleund voor het duidelijke kader van het
tv-scherm? Kunst maken van de pijn van anderen is per definitie problematisch,
maar het niet doen is dat zo mogelijk nog meer. Hoe roep je zo’n ervaring op?
Opvallend is het aantal voorstellingen die het antwoord zoeken in die ‘ervaring’
op zich. Soms documentair, zoals Zuidpool in DUS, een Heizeldrama koos voor het
strikt individuele perspectief van de slachtoffers. Soms met een indrukopwekkende relatie tot het publiek, zoals We people van Union Suspecte (over geweld in
de banlieues) en Nine Finger van Benjamin Verdonck, Fumiyo Ikeda en Alain Platel
(over kindsoldaten). Maar even vaak gebeurde het zelfs belevingsgericht, zoals in
Legal Illegal van het Nieuwpoorttheater en Dead Set 3 van The Big Art Group. In die
laatste gastvoorstelling in deSingel donderde de sound van bominslagen en helikopters je bijna van je stoeltje. Oorlog is in.
Zwijnen! lijkt vertrokken te zijn van dezelfde noodzaak om oorlog zo te serveren
dat het publiek gedwongen wordt er een verhouding tegenover te zoeken, maar
pakt het helemaal anders aan. Ze confronteert door te verzachten. Een bijzonder
effect, net vanuit het gegeven dat het om jeugdtheater gaat. Het mooist zie je die
strategie aan het werk in Chirons bijna stotterende relaas van zijn verkrachting
van ‘Laviniake’: ‘Ik heb haar goed vastgepakt, en al mijn tongen gingen troostend
likken, maar toen begon ze zo hard te slaan in mijn gezicht, het leek wel of zij zes
vuistjes had. En toen, ja, toen ben ik een beetje beginnen panikeren. En ineens
had ik haar handjes van haar armkes gesneden. (…) Maar toen ik al dat bloed zag,
was ik toch een beetje mijn kluts kwijt. Ik heb haar dan maar naar huis gestuurd.
Haar handjes heb ik meegegeven.’ Ook zelf raak je behoorlijk in de war van hoe
ontwapenend een afschuwelijk oorlogswapen als vrouwschending hier vertaald
wordt. En zo werkt de hele voorstelling: de stripachtige kinderlijkheid van de enscenering contrasteert maximaal met Shakespeares horribele origineel. Afslachten gebeurt in Aarons kindtaaltje simpelweg met ‘tsjop tsjop’. En waar Tamora
haar geliefde kind op het eind opeet in de vorm van een vleestaart, amuseert keur-
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slager Titus zich als in de beste komedie. Zwijnen! krijgt door die weigering van
elke psychologie en dat bijwijlen burleske overspel iets Vlaams-Brechtiaans, met
Titus als een doordrijvende Vader Courage. Zijn en Tamora’s primitieve wraakstreven, normaal dé motor van de klassieke tragedie, wordt hier blootgelegd als
een even belachelijke als gevaarlijke machine. Een machine die bovendien in niks
verschilt van het kinderspel tussen politie en dief, of cowboy en indiaantje. Het is
een bijzondere vergelijking die Hollevoet hier weet aan te duiden.
Binnen de lijn van bovenstaande oorlogsproducties zorgt Zwijnen! als jeugdtheater
ook voor een dubbele inhoudelijk surplus. Vooreerst benadrukt het bij uitstek de
familiale onderbouw van oorlogsmechanieken. De clan Titus en de clan Tamora
worden tegenover elkaar gezet als op twee voetbaltribunes, en elk sturen ze ter
verwerking van hun dode kinderen hun overgebleven nageslacht het slagveld op.
Ze besmetten het met hun eigen schuld. De enige die daaraan ontsnapt is Aarons
kersverse baby met Tamora (een zwarte ballon die zij baart), wanneer die door
keizer Lucius wordt gespaard. Net door haar familiepubliek heeft Hollevoet nog
meer dan Shakespeare voeling met dat soort ouder-kindverhoudingen. En niet
als toegift, maar als dramaturgische tool. Want een tweede verrijkend inzicht dat
ze je zo op de klassieker Titus Andronicus gunt, is de Blut und Boden-filosofie die de
krijgsverrichtingen aandrijft. Vooral in het Romeinse kamp wordt subtiel geredeneerd, in termen van de eigen bloedlijn, voor de vrijwaring van de eigen grond
(hoewel die vooraan op scène enkel een vette modderstrook is). ‘Rome is weer van
de Romeinen’, zullen Lucius’ laatste woorden in Zwijnen! zijn, na een eerbetoon aan
etcetera 107

zijn grootvader en diens familiegraf. Van de Goten, en dan vooral van de zwarte
Aaron, is het land gezuiverd. En niet alleen het land. Staat ‘xenofobie’ letterlijk
voor ‘angst voor het vreemde dat het eigen lichaam binnendringt’ (zie opnieuw de
verkrachting), dan heeft Hollevoet die lijfelijke metaforiek voor racisme erg mooi
uitgewerkt. Voortdurend passeren in haar tekstbewerking toespelingen op eten,
slachten en worsten draaien, als alternatief voor ‘afmaken’. Ze zijn beeldend als de
vocabulaire van elke jeugdtheatervoorstelling, maar grijpen veel dieper, naar de
complexiteit van elke oorlog. Als Lucius in de openingsscène letterlijk in de modder
bijt, vat dat alles perfect samen. Voor het eigen vaderland door het slijk, als zwijnen.
Zwijnen! is, hoewel de voorstelling in zijn geheel minder raakt dan je zou verwachten, het summum van jeugdtheater. Het spreekt op twee lagen, én het biedt vanuit
zijn specificiteit (zijn ingeschreven kindperspectief, zijn jonge doelpubliek, zijn
vormelijke eenvoud en tekstuele concentratie) zo’n eigen interpretatie van bekend
materiaal dat het iets toevoegt aan álle theater. Het zoekt van de ‘grote podiumkunsten’ eenzelfde intellectuele aanspraak, die alles toch genoeg openlaat om
vragen te blijven oproepen. De kwestie Aaron bijvoorbeeld, het absolute kwaad in
persoon, wordt nergens gereduceerd. Wel integendeel: ‘Ik ga blijven spreken over
moord en verkrachting en gruwelen nog zwarter dan de nacht.’ Hoe zich tot die
niet te smoren stem verhouden, als opvoedende ouder, als spelend kind? In tegenstelling tot nog steeds verrassend veel andere jeugdproducties met hun lichte
einde, draagt Zwijnen! geen verzoening aan. Zwijnen! confronteert, durft dat ook
te doen. En je zou willen dat het vaker gebeurt: dat jeugdtheatermakers af en toe
een gat scheuren in hun favoriete vaandel van liefde en uitzonderingsgevallen (in
het geval van Mieja Hollevoet van Assepoester en Blauwbaard tot haar Hamlet en De
Schone en het beest), en daar zonder verpinken hun kop door steken, om de wereld
niet mooier terug te spiegelen dan hij is. Dat heet uitdagen, de normen geweld
aandoen, oorlog voeren tegen al te makkelijke fantasie. ‘Maak evenveel mannetjes
af als je ogen gooit’. Zwijnen! dobbelt hoog, en verdubbelt je blik op geweld. Kind
of geen kind. 						
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De mens is een tussenwezen
That Night Follows Day, een productie van Victoria & Tim Etchells

Anne Dekerk

| Het past in de traditie van theaterhuis Vic-

toria om kunstenaars opdrachten te geven die buiten
hun parcours vallen en buiten de evidente kaders van
de podiumkunsten. Na Übung in 2001, waarbij Josse
De Pauw gevraagd werd een stuk te maken met kinderen voor volwassenen, is het nu de beurt aan Tim Etchells. Via audities werden zeventien kinderen tussen
zeven en dertien jaar gekozen.
Een project met een erg ambitieus idee van waar jonge

De ontmoeting tussen de krakende en snoevende melodische stem
van Waits en de ranke, razendsnelle lichamen van de jeugdige dansers
van de Kopergietery, in een choreografie van Ives Thuwis, geeft vonken. Vonken van het vuur dat oplaait wanneer jong en oud een mengeling van passie, bewondering, respect en ontzag voelen voor elkaar.
Deze voorstelling is niet alleen een ode aan Tom Waits maar tevens
een ode aan het verleden als humus voor het heden. Een ode aan een

Tom Waits for no man (2001 – 2002, Kopergietery)

kindbeeld dat de herinnering inhoudt aan een verloren, verleden
tijd. Een mensenleven is geworteld in een verleden en kan het – vanuit
die herinnering aan het verleden –herbeleven, herinterpreteren en zo
een nieuwe realiteit creëren. Het verleden ligt aan de basis van de creatie van heden en toekomst. Kinderen liggen aan de basis van heden
en toekomst. Ze zijn de simultane verbeelding van herinnering én
toekomstdroom.

mensen toe in staat zijn. De jonge mensen worden dan
ook hoger ingeschat dan wat doorgaans het geval is,
soms voorbij de grenzen van hun vermogen
tot zelfkennis.

Paasvakantie. Een repetitie van That Night Follows Day. De kinderen spelen, maken
veel lawaai, doen hun ‘ding’. De repetitie start, en na wat aandringen houden ze zich
stil. Ze beginnen. In een lijn, als koor, unisono. Kinderen zoals het hoort. Strak, zich
gedragend, gedisciplineerd, gesocialiseerd, georganiseerd. Traditioneel, zoals op
een klasfoto, of in een schoolkoor. Ze kijken ons aan en zeggen wat ze geleerd hebben. Als één lichaam, één beeld. Samen ademend, samen pauzes nemend.
Jullie geven ons eten.
Jullie kleden ons aan.
Jullie kiezen onze kleren.
Jullie wassen ons.
Jullie doen ons in bad.
Jullie poetsen onze tanden.
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Het kind als een behoeftelichaam, dat via banale educatieve technieken gevormd
kan worden. Een soort totaliserende en lineaire visie op de ontwikkeling van een
kind, met als eindpunt de volwassenheid. De volwassene die weet wat het kind
niet weet. Een mensbeeld waarbij niet uitgegaan wordt van een kloof tussen weten
en waarheid. Wanneer botvieren volwassenen hun verlangens via het kind en wanneer ontstaat er een ruimte waarin kinderen verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor zichzelf? En wat is dat dan: een kind dat verantwoordelijkheid opneemt
voor zichzelf? En hoe kijken kinderen naar volwassenen? Zijn volwassenen dan
allemaal ‘ideaal-ikken’ of zijn het mensen zoals iedereen met hun eigen zorgen,
angsten, verantwoordelijkheden en verlangens?
De lineaire compositie blijkt in That Night Follows Day al snel uitgedaagd en opengebroken tot circulaire bewegingen: een loop tussen performers en kijker. De volwassene die weet wat het kind niet weet. De volwassene die niet weet wat het kind
weet. Het spel van vervreemding en identificatie, mét het weten dat je niet weet.
maar eenvoudigweg om het hier-en-nu feit dat ik als volwassene recht in de ogen
aangekeken wordt door onder andere een zevenjarig kind, dat mij aanspreekt met
‘jullie’. Een loop van vragen, posities, gedachten ten aanzien van de jonge mensen
scène naspelen door kinderen. Met enkel het filmbeeld als decorelement.
Door de kinderen en hun volwassen dubbelhangers (of vice versa) op deze
(intermediale) manier met elkaar te confronteren, wordt er gefocust op
het verschil tussen deze twee partijen. Tussen jong en oud zijn, tussen
onervaren en verbitterd van ervaring zijn. Übung maakt deel uit van een
trilogie bij Victoria waarvan het tweede deel, That Night Follows Day (in
een tekst en regie van Tim Etchells), op 4 mei 2007 in première ging

en mezelf wordt in gang gebracht. Ik kijk als volwassene naar kinderen die mij

.

vertellen hoe ik kijk. Ik weet niet wat ze zelf denken van de zinnen die ze op mij
afvuren en ik vraag mij af wat dat zou zijn. Ik weet niet of ze zelf wéten wat ze opsommen, of in welke mate ze zich daarvan bewust zijn. Ik vraag mij af wat andere
volwassenen kunnen denken. Ik wordt getuige van mijn eigen verhoudingsspel tot
kinderen en volwassenen en de vele betekeniskaders die een rol spelen, maar waar
ik niet zomaar buiten kan staan. Ik vraag mij af of die jonge mensen op de scène
begrijpen welke impact dit heeft op de volwassen toeschouwers.

controle en toegang tot kennis
Jullie leggen ons uit wie Hitler is, Ghandi, Jezus, Nero, Bush, Blair en Bin Laden.
Jullie vertellen ons over Alexander de Grote, Leopold de Eerste en Nicolaas de Tweede,
over Valentina Teroshkova, Yuri Gagarin, en Neil Armstrong.
Michiel: ‘In het begin vond ik dat sommige dingen niet klopten. Zo zijn er de
kleintjes die zeggen “Valentina Teroshkova”. Ik wist zelf niet wie dat was! Dat
blijkt dan de eerste vrouw in de ruimte te zijn. En dan dacht ik in het begin
“Waarom zeggen we dat, want de meesten weten niet eens wie dat is?!”. Als je
het, denk ik, ook voor het absurde staat.’
De peilers van de moderniteit lijken te liggen in een pedagogisering van het mensbeeld en een voorstuwende commercialisering van ons bestaan. In de westerse
wereld leven we in één grote verwenningsruimte, ‘geprothetiseerd’ met media,
materialiteit, informatie... maar tevens met een soort van ‘moederlijke’ verzorgingsprothesen zoals sociale diensten, verzekeringen, hulpverleners... die deel

Übung (2000 – 2001, Victoria)

dan verder gaat, begin je door te hebben dat het allemaal zijn rol heeft en dat

Kinderen zijn als volwassenen. Of anders: kinderen zijn net kleine volwassenen. En ook: elke volwassene is nog altijd degene die hij als kind
was, enkel een beetje groter en wat meer uitgegroeid. Deze gedachteflarden lagen mee aan de basis van de voorstelling Übung van Josse De Pauw.
De Pauw regisseerde eerst zijn volwassen acteurs op het witte doek en
liet de film – een uit de hand gelopen feestje onder vrienden, waar allerlei
ongemakkelijke bekentenissen en ontdekkingen worden gedaan – op de
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Als toeschouwer word je getuige. Niet omwille van de enscenering of het acteren,

kindertheater! | Titel

Eva Bal, de regisseuse van deze voorstelling, is niet enkel een theatermaakster die noodzakelijk vóór maar ook noodzakelijk mét kinderen
werkt. Kinderen zijn haar drijfveer en inspiratiebron omwille van
hun moed, hun doorzettingskracht en hun onvermoeibare hoop in
het leven. Dat Bal regelmatig kiest om professioneel theater te creëren met kinderen, betekent daarom niet dat het (uitsluitend) voor een

(De) Verrassing (2004 – 2005, Kopergietery)

kinderpubliek is.
Er zijn evenveel feesten als emoties: een verjaardagsfeest, een huwelijksfeest, een begrafenisfeest… Door met tengere kinderlichamen te
werken, wil Bal in De Verrassing de paradox die aan elk feest ten grondslag ligt, blootleggen. Op elk feest – vrolijk of verdrietig – is er vreugde
en pijn. Bal streeft naar een beeld van een kind als een oprecht, inte-

ger, authentiek en kwetsbaar maar (bijna) onverwoestbaar sterk en
moedig wezen dat haast als een gids voor zijn volwassen kompanen
kan fungeren, net zoals de jonge spelers ook als een gids zijn voor de
regisseuse door hun fantasie. Samen met hen en onmogelijk zonder
hen kon Bal De Verrassing (of breder: theater) creëren. Bals kindbeeld
belichaamt niet alleen de huisfilosofie van de Kopergietery – de au-

thenticiteit van een kind is de kiem van alle creëren, nadenken en
produceren in dit Gentse kinderkunstenhuis – maar verbeeldt tevens
het prioritaire vertrekpunt van hedendaags jeugdtheater. De al dan
niet vermeende authenticiteit van een kind is het favoriete afstootblok
van hedendaagse jeugdtheatermakers.
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uitmaken van een breder maatschappelijk en socio-politiek project. Het is allemaal erg paradoxaal. Jonge mensen, nu, zouden vaker in hyperrealiteiten leven
en zich eerder spiegelen aan wat in de media aan modellen aangereikt wordt dan
aan wat via ouders en de school aangereikt wordt. Op een bepaalde manier kun je
zeggen dat kinderen en jongeren veel meer blootgesteld zijn aan ongemediëerde
kennis- en informatiestromen.
Tim Etchells: ‘Er is inderdaad iets van controle en van toegang tot kennis en informatie. Op een bepaalde manier poogt de tekst te starten van een moreel en politiek
neutraal terrein. Ik benoem enkel alle dingen die ik kan bedenken. Het is een catalogus met zoveel mogelijk manieren waarop volwassenen de wereld van kinderen
creëren, omkaderen, controleren. Ik ben geïnteresseerd in de sociale machinerie
van hoe we kinderen behandelen en het feit dat zowel kinderen als volwassenen
gevangen zijn in die sociale machinerie. Beide van mijn kinderen – en natuurlijk
vooral de oudste, want hij is al veertien – treffen dingen in de media aan die niet
specifiek gekaderd zijn door één van de ouders. Maar tegelijkertijd is er wel een
soort van algemeen kader van volwassen tussenkomst op een bepaald niveau. We
hebben thuis discussies over de dingen die ze op TV zien, over wat ze tegenkomen
op het internet, of meningen van mensen die ze opvangen. Ze zijn gewend om
net daarover na te denken. Ik denk dat ouders – en de volwassenenwereld in het
algemeen – pogingen doen om kaders, of mechanismen en waarden te installeren
waarvan men hoopt dat kinderen ze zullen gebruiken wanneer nieuwe dingen
hun pad kruisen. Sommige daarvan werken en anderen niet! Maar de snelheid
waarmee onze cultuur een medisch kader tracht te creëren om kinderen onder
controle te houden is werkelijk beangstigend.’

een passage van toeschouwer naar getuige
Tim Etchells: ‘De performers zeggen eigenlijk neutraal: “Dit is wat je met ons
doet.” Het betreft de krachten die kinderen trachten te stimuleren, hen ruimte
en sterkte geven, maar ook de krachten die hen verpletteren, die op hun wegen en
hun misschien op bepaalde manieren misvormen.’
Michiel: ‘Ik ging ervan uit dat, als je toneel speelt, dit met dialogen is, niet
constant, maar dat een stuk daarop gebaseerd is. Hier is het “interactie met
het publiek”. En ik dacht eerst: “Oei! Wat is hij nu van plan!” Maar naarmate
we verder kwamen met oefenen, kregen we meer een beeld van wat het ging
worden en dat is niet zo’n clichétheater. Er zijn tegenwoordig veel soorten
theater. Ik denk dat ze vroeger veel meer vasthielden aan clichétheater. Er is
nu meer mogelijk en mensen durven meer.’
Ineke: ‘Ik dacht dat we een bepaalde rol gingen spelen en dat is niet zo. We
moeten gewoon onszelf zijn en dat vind ik wel raar. In de meeste theaterstukken heeft iedereen een rol en bij dit stuk niet.’
Taja: ‘De mensen die zullen komen kijken naar dit theaterstuk, gaan verwachten dat we een rolletje spelen, denk ik, en eigenlijk moeten we gewoon
een lijst vanbuiten aframmelen, mét gevoel! Mijn beeld van theater is echt wel
veranderd sinds we met Tim samenwerken!’
Tim Etchells: ‘Ik deed net een project met universiteitsstudenten in Engeland.
En ik was verwonderd over het feit dat vele van de oefeningen en discussies die ik
met de studenten had ook met deze kinderen gevoerd kunnen worden. Dat gaat
dan over de tijd nemen op het podium, aanvoelen wat er gebeurt, onderhandelen
met het publiek, zinnen verdelen in semantische brokken van informatie zodat ze
telkens een beeld vormen, enzovoort.

47

Tessa: ‘Wij staan op het podium en zij kunnen niets zeggen. Dus wat wij ook
zeggen, de volwassenen kunnen er niets aan doen want we hebben het toch
gezegd. Ik heb het gevoel dat we daardoor een vrijruimte hebben.’
Tim Etchells: ‘Waar ik vaak met de performers over heb gesproken, is dat ze hetgeen ze zeggen het probleem moeten laten zijn van het publiek. Dat betekent
dat ze als performers direct kijken en contact maken met het publiek. En dat ze
hun ogen niet wegnemen van het publiek nadat ze uitgesproken zijn, maar dat
ze wachten op een reactie. Ze moeten er gewoon zijn en letterlijk staan bij wat ze
zeggen. Ze mogen niet beschaamd lijken of zich verbergen. Dat is lichtjes confronterend, maar op andere manieren is het ook tamelijk “neutraal”. Het is een manier
om de statements te laten hangen, om ze in de ruimte te brengen en te kijken wat
er gebeurt.’
Tessa: ‘Ik denk dat de volwassenen zich hierin zullen herkennen. Er zijn al
mensen komen kijken die begonnen te lachen bij zinnen zoals “jullie zeggen
dat vreemdelingen stinken”. Eigenlijk is dat omdat ze niet op hun gemak zijn.
Ik denk dat ze een andere kijk op ons zullen hebben als ze naar de voorstelling
komen kijken. Dat ze anders over ons gaan beginnen denken, over hoe het er
bij ons in ons hoofd aan toe gaat en hoe wij erover denken.’
Michiel: ‘Ik denk wel dat het grappig kan zijn op sommige vlakken als je het
zelf niet zegt als volwassene. Maar als er dingen zijn die ze zelf wel zeggen,
ne zegt en wat niet. Bij sommige stukken tekst is het zo dat we een lesje leren
aan de volwassenen. Maar bij andere stukken is het ook een soort bedankje
voor wat ze doen. En er zijn ook twijfelgevallen: moeten we het kind zelfstan-

Tim Etchells: ‘In een bepaald deel van de tekst herhalen de kinderen onplezierige
of misleidende, sociale en politieke opinies, waarvan ze sommige wel al gehoord
hebben van volwassenen, of ergens opgevangen hebben. Het gaat tevens over het
belasten van kinderen met nutteloze feiten over de wereld, en de manieren waarop
we kinderen aanmoedigen om angstbarrières te vormen rond bepaalde dingen of
activiteiten.’
Jullie leren ons
Dat mensen niet altijd menen wat ze zeggen.
Dat jongens sterker zijn dan meisjes.
Dat arme mensen vuil zijn.
Dat blanke mensen bekakt zijn.
Dat zwarte mensen stom zijn.
Dat vreemdelingen stinken.
Dat jonge gasten niet te vertrouwen zijn.
Dat sommige mensen voor altijd opgesloten zouden moeten worden en de sleutels weggegooid.
Dat de dood nog te goed is voor sommige mensen.
Tim Etchells: ‘Het is een gedeelte van de performance waar we een doorgaans onproblematische en alledaagse ervaring van de jeugd verlaten en verschuiven naar
iets specifieks en heel problematisch. Wanneer we dit stuk tekst voor de eerste
keer lazen – deze lijst van eerder koudbloedige en negatieve statements – dan was
dat geen nieuws voor hen. Ze hadden dit soort dingen allemaal al gehoord. Het
benadrukt de idee dat jonge mensen constant luisteren, kijken en opvangen wat
er rondom hen gebeurt en gezegd wordt – dat alles wat er met hen gebeurt, elke

Ook met Wortel van Glas dat – in tegenstelling tot Übung – wél een
jeugdtheatervoorstelling is, slaat De Pauw gensters. De Pauw schreef
en regisseerde, Stefan Perceval speelde en glaskunstenares Maria
Roosen leverde het decor af.
De Pauw laat het jongetje Wortel van Glas vertellen over zijn Nonkel
Biet, en verplaatst zich zo naar zijn kindertijd. De Pauw vertrok voor
deze creatie vanuit het ontzag dat hij als jonge knaap eigenlijk diende

te hebben voor de wijsheden van de hem omringende, oudere mensen.
Ontzag dat hij pas (veel) later kreeg. De voorstelling is als een ode aan
een kostbaar verleden waarvan de kostbaarheid pas jaren later wordt
ingeschat. Uit deze creatie spreekt een kindbeeld als een haast mijmerende, melancholi(e)sche referentie aan een verleden. Een referentie
die tevens een belang voor het heden in zich draagt: een besef dat het
verleden de fascinatie van en voor het heden kan prikkelen.

diger laten worden of niet?’

Wortel van Glas (2002 – 2003, HETPALEIS)
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dan denken ze “Oei, ik doe dat ook”. Het hangt af van wat je zelf als volwasse-
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tegelijk hilarisch relaas doen en hun fantasie gebruiken om de wereld
te ontvluchten. Net als Zolderling is ook de meest recente creatie van
Mieja Hollevoet, Zwijnen!, een bewerking van Shakespeares Titus Andronicus, een uitzonderlijke evenwichtsoefening tussen grap en gruwel
(serieus overhellend naar dat laatste) waarbij de fantasie én de kracht
van geestdriftige jonge ogen de hoop op een andere, betere toekomst
uitmaakt. Deze jeugdtheatermakers beschouwen een kind als een weIn 2003/2004 verbazen Jan Sobrie en Joris Van den Brande het publiek
met Zolderling. Een creatie, met Jos Verbist als coach, waarin ze twee
schooljongens vertolken die letterlijk op de zolderkast kruipen van
onzekerheid en ellende. Ze doen dat echter met zoveel branie en guitigheid dat het (opnieuw) een voorstelling oplevert waarin moedige kindpersonages (als slachtoffers van ruziënde en/of kortzichtige volwassenen of als slachtoffers van andere (pestende) kinderen hun pijnlijk én

Zolderling (2003 – 2004, Bronks) | Zwijnen! (2006 – 2007, Bronks)

zen dat zich geïsoleerd weet van de bevreemdende volwassenenwereld
en daar vanuit zijn verbeelding een fris, geestdriftig en dynamisch
antwoord op tracht te creëren. Kind zijn lijkt wel synoniem te staan
voor het bezitten van speelse (verbeeldings)kracht om zich los te maken
van een al te vernietigende wereld. Daarmee onderschrijven deze theatermakers een tendens binnen het huidige jeugdtheaterlandschap én
binnen de huidige (westerse) samenleving, waarin het kind zijn als een

waardevolle, rijke en zelfs te benijden positie in de samenleving wordt
gezien. Kind zijn betekent namelijk (nog) kunnen reageren op vragen
en situaties die volwassenen met verstomming slaan of verbitteren. Volwassenheid wordt als bitter, harder, cynischer, strammer voorgesteld,
terwijl een kindertijd als fantasierijk, krachtig, integer wordt voorgesteld. Een kind op de Vlaamse jeugdtheaterplanken verbeeldt een zacht
innerlijk dat moet optornen tegen een harde buitenwereld.
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ervaring, uitspraak of handeling van volwassenen steeds een soort uitnodiging is,
of net een beteugeling, een stimulerende of een belemmerende kracht.’
De positie van de getuige ontstaat ergens tussen de toeschouwer en de scène. In de
loop van betekenisleemten en in de intieme verwevenheid tussen weten en niet weten en tussen de projecterende toeschouwer en de performers. Het is daar, op die
plaats, dat het subject kan verschijnen doorheen het aangeleerde, de technieken,
de gedragscodes en waarden. En het is daar waar de jonge mens verantwoordelijkheid kan opnemen voor zichzelf. Daar, waar tevens de volwassene geresponsabiliseerd wordt, voorbij de beschuldigende vinger en vanuit zijn ongemakkelijkheid
persoonlijk wordt aangesproken en zich bewust kan worden van de kaders van
macht, verlangen, consumptie... die we hanteren en die ons tegelijkertijd overstijgen. Het doet je wankelen. Of zoals Michiel mij met pretoogjes zegt: ‘Gevoelige
kijkers moeten misschien een zakdoekje meepakken!!!’

feitelijke ironie
Michiel: ‘Als je de tekst leest, vind ik dat Tim die tekst zou kunnen geschreven
hebben voor ons, om ons hart te luchten. Ik denk dat hij zich heel goed in ons
heeft kunnen verplaatsen. Het is geen fletse tekst maar een gedurfde tekst met
scherpe kantjes en dat maakt het net leuk voor mij.’
Tessa: ‘Als wij zouden schrijven, dan zouden we bepaalde dingen niet durven
zeggen. Het lijkt niet alsof het door een volwassene is geschreven.’
Tim Etchells: ‘Ze zouden deze tekst niet kunnen schrijven. Het spreekt tot hen en
ik hoop wel dat ze het herkennen, maar kinderen hebben niet dat overzicht of die
obsessie met details die ik wel heb. In het begin van het repetitieproces hadden we
een reeks gesprekken met hen over de manieren waarop volwassenen de wereld
die ze bewonen, controleren en vormen. Veel van de dingen die ze konden zeggen,
waren voor de hand liggend. Het ging over de onmiddellijke ruimte van plezier of
conflict: dingen die gelinkt zijn met naar bed gaan, cadeaus krijgen, de alledaagse
economie van straf en beloningen! Ik heb een soort overzicht, dat je enkel als volwassene kunt hebben. Ik kan nadenken over hoe volwassenen taal controleren,
hoe sociale ruimte thuis georganiseerd wordt, hoe geschiedenis werkt in relatie tot
kinderen, of hoe verhalen gebruikt worden als een vorm van controle of manipulatie. De kinderen brengen een verschillende gevoeligheid en kennis aan de tekst. Ze
lezen het anders. Misschien wel vlakker, ik weet het niet.
Als een van de jongste kinderen zoiets zegt als: “Je zegt ons dat we ons adres niet
mogen doorgeven via het internet”, dan is dit alarmerend op een manier dat het
kind zelf het zich niet kan inbeelden! Die leemten in het begrip, en de tekorten in
de kennisinvestering van de performer, dat is iets wat ik erg interessant vind.
Er is in dat opzicht een feitelijke ironie aanwezig: het zijn kinderen en daarom
kunnen ze niet dat overzicht hebben dat de tekst wel heeft. Dat is iets heel dubbel.
De spanning die dat creëert, is erg belangrijk voor het werk. Als ze soms het gevoel
hebben dat het stuk voor hun spreekt, dan vind ik het fantastisch dat ze dat kunnen voelen.’

uncanny
Tim Etchells: ‘Wat ik belangrijk vind, is dat we voor onszelf, binnen onze cultuur,
een werkelijke vraag hebben over wat kinderen zijn. En we zijn daar niet helemaal
uit. Ik weet dat jij – als volwassene – een volledig andere en onafhankelijke persoon bent en dat wat in jouw hoofd omgaat jouw bezit is. Maar wanneer je zelf
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kinderen hebt, dan ken je hen op een heel diepe en bijna unheimliche wijze. Voor
ze naar de kleuterschool gaan, ben je op vele manieren heel hun wereld. Het kan
shockerend zijn – wel een heel fijne en noodzakelijke shock – om je te realiseren
(zoals je steeds opnieuw en opnieuw moet doen) dat jouw kind een volledig andere
persoon is, een autonoom “onkenbaar” ding. De echt interessante vraag is in dat
opzicht volgens mij: in hoeverre is een kind iets dat jij (of de cultuur) creëert, en in
hoeverre is het iets anders, een volledig onafhankelijk wezen? Ik denk dat dit op
een bepaald niveau hetgeen is waar dit stuk werkelijk over gaat.’
Michiel: ‘Het is soms ook een uitlaatklep voor mijn eigen gevoelens! En het
publiek kan er wel last van hebben.’
Tim Etchells: ‘Na alles wat we kunnen zeggen omtrent hoe volwassenen kinderen
controleren en structureren, staan er vlak voor jou uiteindelijk zeventien unieke,
complexe mensen op een scène. Ze hebben allemaal hun verschillende aanwezigheden en intenties om dit te doen. In de manier waarop ze wel of niet stil kunnen
staan, al dan niet oogcontact maken, in de wijze waarop ze spreken, enzovoort.
Daarin staan ze allemaal buiten dit alles en buiten datgene wat wordt gezegd. Ze
zijn aanwezig, maar tegelijkertijd ontsnappen ze aan dat kader of lijken ze het
steeds te ontvluchten.
Opnieuw is dat een spanning tussen de machinerie en de echte mensen die daar
staan in al hun complexiteit. Ze hebben hun uniciteit en fragiliteit als mensen binnenin de machinerie. De muur, de orthodoxie, het formele middel van het koor in
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het begin van het stuk desintegreert langzaam.’
Tegenover een essentialistische visie op de mens, tegenover de splitsing van kind
en volwassene, staat hier een beeld waarbij de mens geen op zichzelf staand wezen
is, maar een tussenwezen, dat enkel in verhouding tot anderen kan zijn en verschijnen. Of het nu om kinderen gaat of om volwassenen.
De laatste zin opent opnieuw een leemte in ons weten:

Jullie zeggen: ‘het komt allemaal wel in orde’.
We weten dat we niet weten of het in orde komt.

De kinderen: Tessa Acar, Michiel Bogaert, Taja Boudry, Ineke Verhaegen
Julliezeggen:‘hetkomtallemaalwelinorde’.Julliezeggen:‘hetkomta
llemaalwelinorde’.Julliezeggen:‘hetkomtallemaalwelinorde’.Jull
iezeggen:‘hetkomtallemaalwelinorde’.Julliezeggen:‘hetkomtallem
aalwelinorde’.Julliezeggen:‘hetkomtallemaalwelinorde’.Jullieze
ggen:‘hetkomtallemaalwelinorde’.Julliezeggen:‘hetkomtallemaal
welinorde’.Julliezeggen:‘hetkomtallemaalwelinorde’.Julliezegge
n:‘hetkomtallemaalwelinorde’.Julliezeggen:‘hetkomtallemaalweli

Vroeger deden de bordkartonnen dienst als een veilige wereld. Nu
zijn het woorden en virtuele beelden waarmee een innerlijke fantasiewereld opgeroepen wordt waarin (kind)personages weg van de
echte wereld vluchten. De realiteit wordt op de planken niet langer

ontkend, maar vanuit de erkenning van de werkelijkheid wordt de
verbeelding als (noodzakelijke) vluchtroute geponeerd. Het Vlaamse
(jeugd)theaterlandschap lijkt een kind te beschouwen als een waardevolle, integere kompaan in het leven. Het is een kameraad die – in tegenstelling tot de volwassene, die melancholisch terugblikt op die verloren kinderlijkheid – nog een ontwapenende flexibiliteit bezit om open,
onbevooroordeeld in de wereld te staan en zich te herstellen van wat hij
in die wereld meemaakt. Een kind lijkt een begeerd wezen dat er (nog)
in slaagt zijn verbeelding te gebruiken om de werkelijkheid te benaderen en te beleven. Een kind-op-de-planken is als een herinnering aan
een begeerd verleden. Als de belichaming van een nostalgisch denken.
50
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XYZ

In dit zelfinterview beantwoordt
choreografe Mette Ingvartsen
de vragen die zich stelden tijdens
'The Making Of The Making Of': de
onderzoeksfase die vooraf ging
aan de creatie van de voorstelling
'Why we Love Action'. Het performancelichaam werd in die periode
geconfronteerd met het filmische lichaam: hoe kan je de manipulatieve
technieken van de filmproductie
tegelijkertijd subverteren en vertalen naar het podium? Wat is de link
tussen theatraliteit en film? Wat
kunnen we begrijpen over performativiteit doorheen ons begrip van
het bewegende beeld?
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ilmische lichamen,
affect & virtualiteit
in een wereld van
spectaculaire
expressies

tekst: mette ingvartsen | foto’s: peter lenaerts
Vanuit het werkproces van Why We Love Action | concept: mette ingvartsen | performers:
eleanor bauer, jefta van dinther, lucia glass, mette ingvartsen, peter lenaerts,
kajsa sandstrom, manon santkin
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vertaling: Elke Van Campenhout

Kan je uitleggen wat je verstaat on-

wordt dan wat er wordt getoond, bin-

zin werkt het door de taal en wat we kun-

der een filmisch lichaam? Film func-

nen één enkel beeld, dat zo’n verschui-

nen gewaarworden als een verandering

tioneert door ontdubbeling: de verdub-

ving kan plaats vinden. Je zou waarschijn-

binnen datgene wat we kennen.

beling van de realiteit, van narratieven,

lijk ook aan andere voorbeelden kunnen

Het effectieve is de uitkomst van

van karakters, van lichamen, van beeld

denken, maar het heeft te maken met

verschillende elementen die samen-

en geluid. In die termen is een filmisch

het verschuiven van een taal die geba-

werken om een resultaat voort te bren-

lichaam een representatief lichaam –

seerd is op begrijpen, naar een lichame-

gen waarvan we op een bepaalde ma-

een lichaam dat een positie inneemt in

lijke transfer die gebaseerd is op sensatie.

nier al weten hoe we die moeten erva-

een bepaald verhaal, maar op hetzelfde

Van een effectieve naar een affec-

ren. Het is gebaseerd op voorgaande er-

moment een specifieke positie binnen

tieve manier van ervaren. Het is dit ‘tus-

varingen en een inherente kennis over

het beeld.Ik begrijp ook het filmische

sengebied’ tussen de beelden, de sple-

hoe bepaalde media functioneren zoals

lichaam als een vehikel om gewaarwor-

ten, de plaatsen waar er geknipt is en de

film, concert, opera of theater. Natuur-

dingen over te brengen. Een katalysator

connecties die dan ontstaan, die het mo-

lijk betekent dit niet dat er geen nieuwe

voor expressie die in bepaalde gevallen

gelijk maken voor een film om ergens

vormen kunnen opduiken als een hy-

de toeschouwer manipuleert en in an-

anders over te gaan dan over hetgene je

bride van deze functies die nog altijd

dere gevallen niet, afhankelijk van het

wordt getoond. Het is interessant om

een ‘effect’ hebben. Bedenk hoe in film

soort cinema dat we voor ogen houden.

hier over na te denken in relatie tot hoe

de ‘speciale effecten’ precies de hyper-

In elk geval produceert het filmische

vorm en inhoud verbonden zijn, ook in

realiteit uitdrukken van een expressie.

lichaam een affect, een verandering of

relatie tot het theater.

Het is de productie van intensificatie en
overmaat die het effect/de verandering

invloed op het lichaam van de toeschouwer, en dat is het mechanisme dat mij

Kan je misschien even uitleggen

bijzonder interesseert.

wat je bedoelt met een verschuiving

in de waarneming binnenbrengen.

van effect naar affect? Eerst moeten

Dat klinkt inderdaad als precies het

Waarom? Omdat het functioneert op

we waarschijnlijk de woorden definië-

omgekeerde van affect? Ja, affect is

het niveau van de herkenning, wat op

ren om het verschil te kunnen duiden.

iets anders. Affect is datgene dat nog

zichzelf niet zo interessant is. Maar

Het is duidelijk dat de twee concepten

niet kan benoemd worden, de bewe-

wanneer datgene dat herkend wordt

eigenlijk mekaars tegengestelden zijn,

ging van het in-wording-zijn voor een

en wat fysiek wordt gevoeld niet langer

maar we kunnen toch proberen om hun

gewaarwording stolt tot een gevoel of

synchroon lopen, gebeurt er iets anders.

relatie te verduidelijken. Een effect is

een emotie. Het is een prebewuste staat

Het is bijvoorbeeld op het moment dat

iets dat verandering produceert, iets dat

van ervaren en heeft geen geëxternali-

de montage van de film belangrijker

zichtbaar is voor de buitenwereld. In die

seerde relatie tot sociale structuren, wat
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Maar waarom interesseert het je om
zo’n manipulatieve mechanismen te
reproduceren? Waarschijnlijk ben ik
dat niet.Maar ik denk dat het idee van

wordt en dat het virtuele kan ervaren

verzet moet herbekeken worden, ook

worden, al is het alleen maar in zijn

in het theater. Ik denk niet dat een ‘nee

effecten.

tegen spektakel’ het spektakel noodza-

Ik hou erg veel van die zin van Brian

kelijk weerstaat – het versterkt enkel de

Massumi waarin hij zegt: Het virtuele

het precies zo moeilijk maakt om erover

marginalisatie van het verzet.Het is

dat niet gevoeld kan worden kan niet an-

te praten in termen van productie. Af-

interessant om te denken over hoe een

ders dan gevoeld worden in zijn effecten.

fect zoals Massumi het omschrijft kan

systeem enkel van binnenuit, vanuit

ook begrepen worden als een manier om

zijn eigen regels, kan worden gesub-

in-de-wereld-te-staan, maar wat wil dat

verteerd. Wanneer de belangrijkste on-

op het effectieve – maar denk je nog

zeggen? Ik weet niet of het ons helpt om

derhandelaar ineens de gijzelaar wordt,

altijd niet dat je het risico loopt om

na te denken over hoe affecten kunnen

staat de politie voor een probleem – hoe

in de val van de conventionele ef-

geproduceerd worden, omdat dit on-

overtuig je de meester van de overtui-

fectiviteit van de theateropvoering

mogelijk is. Ze werken op je in wanneer

ging. Het is enkel door het produceren

te trappen? Op dit moment denk ik

je dit het minst verwacht en zo gauw je

van een navigatiesysteem dat je door

veel na over performanceformats en

je realiseert dat je een ‘affect’ ervaart, is

de zee van spectaculaire/affectieve ma-

ook hoe de idee van publiekspartici-

het al verdwenen. Het moment dat de

nipulatieve staten moet helpen dat een

patie herdacht kan worden. Omdat ik

ervaring stolt, zichzelf concretiseert en

echt verzet kan worden gearticuleerd.

niet helemaal overtuigd ben van het

manifesteert, is ze niet langer affectief.

Het moet werken door de zintuigen en

oppositionele denken dat ontstaat

op de één of andere manier een gedwon-

uit het opdelen van materiële en im-

Waarom denk je dan na over dit idee

gen of zelfs dwingende navigatie moge-

materiële performances, probeer ik

in relatie tot performance en pu-

lijk maken die ons naar nieuwe plekken

de relatie tussen beiden te denken.

bliek, als de toeschouwer het nooit

zou kunnen leiden. Er is geen mogelijk-

Daarom denk ik dat één kader alleen

kan ervaren? In de eerste plaats omdat

heid om buiten te blijven staan, dus wat

dit niet kan activeren. Ik denk niet

het een idee is dat je denken uit zijn rati-

je kan doen is sneller en vloeiender be-

dat participatie of activatie alleen kan

oneel verklarend kader dwingt en weer-

wegen en werken vanuit het syteem.

plaatsvinden door het object van de

Dit verklaart je interesse in werken

performance te vernietigen, maar het

staat aan simplificatie. Het dwingt ons
op de één of andere manier om terug

Het is interessant dat je het hebt

kan ook niet geproduceerd worden als

na te denken over wat een hedendaagse

over de relatie tussen reductie en

we binnen dezelfde theaterkaders blij-

ervaring zou kunnen zijn. Ten tweede

theatraliteit, ook vanuit het oog-

ven werken. Het is door materialiteit

omdat het de manier van functioneren is

punt van wat er de laatste 10 jaar is

te kaderen binnen de immaterialiteit

die de wereld op dit moment doet draai-

gebeurd in het theater, maar wat is

van affectieve productie dat iets radi-

en, of we nu nadenken over entertain-

het alternatief? Laten we even naden-

caal kan plaatsvinden.

ment, commercialisering, kapitalisme

ken over reductie als een systeem van

of politiek. De affectiviteit van politiek

aftrekking. Stukken wegnemen totdat

Hoe stel je je dat voor? Misschien zou

is niet langer gebaseerd op de inhoud

er iets zichtbaar wordt in ‘wat ont-

dat gedaan kunnen worden door ver-

van wat er gezegd wordt maar eerder op

breekt’. Maar wat gebeurt er als we het-

schillende performanceformats met

hoe de toon van de stem een effect heeft

zelfde effect voor ogen houden maar

mekaar te verbinden.Door niet te accep-

op een lichaam en wat voor soort effect er

gedacht vanuit tegengestelde midde-

teren dat het conventionele opzet van

geproduceerd wordt in de lichamen van

len: vanuit vermenigvuldiging en over-

een voorstelling 60 tot 90 minuten is,

de toehoorders. Dit staat ook in relatie tot

productie? Als bijvoorbeeld een beeld

op een frontaal podium. Wat zou er

ideeën rond angst, en hoe die wordt ge-

wordt vermenigvuldigd, ontstaat er

bijvoorbeeld gebeuren als het tweede

produceerd door speculatie en imprecisie,

een relatie. De relatie tussen één beeld

deel van een frontale performance op

zoals bijvoorbeeld de specualatie rond ter-

en een ander, tussen één versie van iets

een podium een triple screening werd

rorisme, massavernietigingswapens en-

en een andere – die relatie kan begre-

in de foyer, vervolgd door een dvd per-

zovoort. Het feitelijke of actuele beheerst

pen worden als een toegangspoort ot

formance (die aan het publiek wordt

niet langer de lichamen en het fictionele,

‘het virtuele’ – het imaginaire of het spe-

uitgedeeld bij het weggaan) die pas

verbeelde, zelfs virtuele is wat de affectieve

culatieve – maar omdat het vlak voor

plaats vindt wanneer de toeschouwers

staat produceert en controleert van de tijd

onze ogen wordt gemaakt kan je er

thuis komen en de dvd in hun compu-

waarin we leven.

niet aan voorbij gaan en het tegelijker-

ter steken. Het is interessant om te den-

tijd registreren of erover nadenken.

ken over hoe het begrijpen van perfor-

Het is in deze ‘double bind’ van multi-

mance-duur op die manier verandert.

plicatie dat het onzichtbare zichtbaar

Elk medium stelt een andere vorm van
expressie en communicatie voor, en

54

filmische lichamen, affect & virtualiteit

laat die ook toe, en op hetzelfde moment

tussen het lichaam en de media datgene

conden – en dit verandert je begrip van

kunnen ook andere circulatievormen en

is dat een nieuw begrip van subjectiviteit

mobiliteit en beweging. Het is een ex-

manieren van participatie/toegang wor-

door affectiviteit produceert.

treme versie van wat mensen in hun lichaam ervaren die veel reizen, in termen

den geproduceerd. Ik bedoel dit in de zin
vanwelksoortvanperformance-ervaring

Ben je zeker dat dit een accuratere

van ongebondenheid en flexibiliteit. De

zou iemand hebben als ze enkel de dvd

verklaring is? Het klinkt nogal alge-

interesse om expressieve genres met me-

hebbengekregenvaneenvriend,ofdedvd

meen? Misschien ligt het centrum van

kaar te verbinden is eerder gerelateerd

terugvinden drie jaar nadat ze de voor-

het onderzoek nog altijd in film, als we

aan topologie/territorium aan het gevoel

stelling eigenlijk hadden gezien? Het

terugkeren naar het idee van verdubbe-

ergens thuis te horen, dan aan een eclec-

is door de multiplicatie van formats dat

ling. Maar alle andere mediavormen, te-

tische collectie van verschillende media-

de complexiteit van de theatraliteit kan

levisie, radio, internet, iPods, enzovoorts

uitdrukkingen. Het is in de overgang van

worden genavigeerd of gemanipuleerd.

maken deel uit van deze transformatie

het ene veld naar het andere, van één for-

van de realiteit. Het is in de relatie tussen

mat naar een ander, dat een nieuwe thea-

Je lijkt je niet erg hard te verzetten

deze apparaten en het live lichaam dat

traliteit kan ontstaan. Het is in het verlies

tegen zintuiglijke manipulatie? De

we kunnen beginnen iets te begrijpen

van een plaats waar je thuishooort dat

vraag is: welk soort manipulatie voor

over hedendaagse subjectiviteit.

het lichaam kan beginnen op veel plekken ineens te zijn. In het multitasken van

welk soort reden – er is nooit een eenvoudig antwoord voor goed en kwaad – in

Dus je bent geïnteresseerd in ver-

skype, terwijl je schrijft, een film kijkt,

het bijzonder niet wanneer het op per-

schillende media om tot expressie te

een conversatie hebt, terwijl je douchet,

formance aankomt en theatraliteit.

komen? Ja, verschillende media of mis-

vrijt, terwijl je ruzie maakt over wat het

schien zelfs verschillende genres van ex-

lichaam kan doen.

Maar hoe relateert dit nu allemaal

pressie. Of eigenlijk, nee, ik ben eerder ge-

weer aan de notie van het filmische

ïnteresseerd in de relatie die ontstaat tus-

lichaam? Misschien is het filmische li-

sen die verschillende media, in hun ver-

naar de lijn van de verdubbeling –

chaam te nauw als definitie van wat mijn

houdingen en in hoe het lichaam woont

waarom is dit zo’n belangrijke notie

interesse omvat. Film is maar één van de

en functioneert tussen die vele verschil-

voor jou in relatie tot theatraliteit?

vele verschillende vormen van mediatise-

lende soorten media. In Second Life kan je

Dat heeft te maken met de aanvaarding

ring, hetgeen waarschijnlijk een meer ac-

jezelf letterlijk teleporteren van de ene

van het feit dat geen enkele expressie

curaat onderwerp is. Of hoe de connectie

locatie naar de andere binnen enkele se-

oorspronkelijk is, en tegelijkertijd te ge-

Misschien kan ik je terugbrengen
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loven dat het mogelijk is om expressie

Ik weet dat je gewerkt hebt met ver-

eerder dan vanuit theater en verhaal. Dit

op zo’n manier te herdenken dat er iets

dubbeling als een procedure – in het

idee had meer te maken met hoe deze ‘ef-

relevants zichtbaar wordt. Zoals de tijd

bijzonder in relatie tot de stem.

fecten’ begrepen kunnen worden als be-

contstant in beweging is, zo gaat het ook

Waarom? Eigenlijk is het idee van ver-

weging, die ons beïnvloedt en affecteert,

met de manieren waarop het lichaam

dubbeling ontstaan in het denken over

ook zonder de hele narratieve context of

zich uitdrukt. Verdubbeling is een ma-

stuntdubbels – en hoe een stuntdubbel

psychologische motivatie. Ik ben vooral

nier om de spontaniteit van de expressie

altijd het onzichtbare personage is die

geïnteresseerd in de mechanismen van

te de-authentiseren – iets wat ik heb ge-

zich uitdrukt in spectulaire expressies.

spectaculaire effectiviteit in relatie tot de

poogd te omschrijven als het authen-

Eerst dacht ik na over hoe een perfor-

mechanismen van het authentiek inau-

tiek inauthentieke (the authentically

mance zou kunnen werken rond dit

thentieke van verdubbeling.

inauthentic). Het authentiek inau-

principe van het onzichtbaar maken

thentieke is een representatiemodel

van het zichtbare. Waardoor je de marge

dat niet pretendeert ‘echt’ te zijn. Aan-

tot het centrum van de aandacht maakt.

ten uitgevoerd die hiermee in ver-

gezien het niet pretendeert universeel

Terwijl ik werkte met deze stuntideeën

band staan? Eén van de ideeën waar we

te zijn, gaat het ook niet gebukt onder

realiseerde ik me dat zo veel van hun

vrij veel rond gewerkt hebben was het

de verplichting om te voldoen aan die

effectiviteit is gebaseerd op het contrast

idee van de ‘verdubbeling’ van de stem.

specifieke theatrale verwachting. Het

met het verhaal, de psychologische mo-

Als we ons concentreerden op de stem in

gaat simpelweg om de constructie van

tivatie en de conventionele dramaturgi-

cinema en de manier waarop de perso-

een andere vorm van geënsceneerde

sche spanning. Maar omdat ik helemaal

nages spreken, taal gebruiken, en hoe dit

realiteit. Geen representatie of spiege-

niet geïnteresseerd ben in dat deel van de

leidt tot theatraliteit, bleek dit eigenlijk

ling van de manier waarop expressies

filmische expressie, zoals de motivatie

het minst interessant. Het ging ons eer-

functioneren in de wereld, maar een

achter de sprong uit een building, om

der om de choreografische/expressieve

poging om een heel ander functione-

het voor mij te laten werken, had ik een

kwaliteiten van de stem die de mogelijk-

ren te produceren. Proberen om die

andere aanpak nodig. Wat naar boven

heid van verdubbeling opleverden. We

herkenbare vormen in een virtuele

kwam, was het idee van ‘effecten zonder

probeerden uit te vinden wat de stem

realiteitsconstructie te wringen, waar

oorzaak’ en werken rond de effectiviteit

zou kunnen zijn als ze niet zou spreken,

logica niet functioneert zoals in het

van effecten zonder hen te laten doen wat

en we maakten een definitie van de ma-

‘echte leven’.

ze normaal doen. Het lichaam benaderen

nier waarop orale uitdrukkingen nog

vanuit het perspectief van choreografie

altijd gecodeerd zijn zelfs wanneer ze

Maar heb je al concretere experimen-
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filmische lichamen, affect & virtualiteit

niet doorheen woorden functioneren.

Wat dan ontstaat is een dubbele ‘ver-

gemaakt, omdat wij niet de mogelijk-

Op dit punt bleken huilen en schreeu-

dubbeling’: we dubbelen de film zelf,

heid hebben om op te nemen, opnieuw

wen, zingen en neuriën, de interessant-

maar ook het geluidspatroon dat ie-

op te nemen, en onszelf te postsyn-

ste elementen om op verder te werken.

dereen produceert, waardoor een soort

chroniseren. Dit live verdubbelen was

Het idee om te gaan reproduceren of

multiplicatie ontstaat van de uitdruk-

een onderzoek waarin we probeerden

verdubbelen werd op dat punt interes-

king, die haar op de één of andere ma-

om de impact van het filmgeluid/beeld-

sant om te gebruiken als een manier om

nier ondermijnt. Wenen is zo’n sterke

design te recreëren maar met compleet

een uitdrukking van het ene medium te

en duidelijke expressie, die in film na-

andere middelen, waardoor we de au-

verplaatsen naar een ander. We namen

tuurlijk systematisch wordt geprodu-

thenticiteit van de expressie totaal on-

allerlei soorten huisscènes uit bestaande

ceerd. Niet alleen door de acteur maar

dermijnden, door de referentie naar de

films, maakten er een montage van, en

ook door het hele postsynchronisatie-

personages weg te laten.

scheidden het beeld van het geluid. Met

en montagesysteem. Er gebeurt iets

Iets anders waar we over begonnen te

deze soundtrack op hun koptelefoons,

interessants wanneer je het geluid van

praten terwijl we dit deden, was hoe

reproduceerden alle performers het ge-

het huilen met meer mensen tegelijk

de groene ruimte in deze context een

luid op hetzelfde moment, en probeer-

produceert: de impact lijkt wel op het

fictionele ruimte kan worden, die

den ze dit simultaan met de rest van de

mechanisme van de cinema, maar het

afhankelijk van wat er in gebeurt, ver-

groep te doen.

wordt met compleet andere middelen

schillende locaties kan reflecteren in de
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verbeelding van de toeschouwer. Niet

in de ruimte en tussen de lichamen, het-

De deformatie van cinematische expres-

zo concreet dat ze zich de performer

geen meer is dan de representatie.

sies- zoals huilen, vechten, onderhan-

zittend op een bus of liggend op een

Dit zou de authenticiteit moeten uit-

delen, schreeuwen, sterven enzovoort

bed gaan voorstellen, maar wel vanuit

schakelen, maar nog altijd een sterke

kunnen alleen banaal zijn in de taal. Het

de realisatie dat de ruimte aan het ver-

emotie, gerelateerd aan de effectiviteit

functioneren van deze fictionele wereld

anderen is, en dat dit gebeurt door de

van de cinema, uitdrukken en misplaat-

moet voortkomen uit het doen, uit het

stemmen. De stem legt de relatie met

sen. Alles wat tussen de werkelijke re-

testen en proberen, uit het verdraaien

de groene niet-ruimte, en de projectie

presentaties in staat, is wat op zichzelf

van de ervaring. Materiële ervaring kan

van de verbeelding van de geest is het

niet verwarrend maar hopelijk open ge-

niet op voorhand worden bedacht – dat

enige dat eigenlijk gebeurt.

noeg om verschillende verbeeldingen te

moet je doen. Voor zover ik weet kun-

produceren. Op de één of andere manier

nen de zintuigen geen gedachte ruiken

door het begrijpen uit te stellen.

of een logica aanraken, of wel?

En wat voor locatie is dat dan?
Voor mij is dat een virtuele ruimte: een
ruimte die niets is en op hetzelfde mo-

Door het lezen van de expressie uit

ment vol van alles. Ik denk niet dat dit

te stellen? Ja, zoiets. Soms denk ik dat je

verwarrend werkt, omdat de vermenig-

voorzichtig moet zijn om taal te gebrui-

vuldiging op zich erg duidelijk en her-

ken om mogelijkheden af te bakenen.

kenbaar is. Mijn vraag zou zijn in hoe-

Als we spreken over het functioneren

verre je jezelf kan distantiëren van die

van materiële expressies is het belang-

herkenbaarheid, voor je elk spoor van de

rijk om die representaties te onderzoe-

intentie of de betekenis van de expres-

ken in het doen, wat dan ook een ‘mate-

sie verliest. Voor mij is het belangrijk

riaal begrijpen’ produceert.

om een onderscheid te maken tussen
de betekenis van de representatie die we
voorstellen en wat het ding voortbrengt
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Ik heb me ooit voorgenomen te schrijven over iedere dans- of theatervoorstelling die me raakt, en me enigszins verzoent met het tragische
lot de kern van het bestaan niet op een intuïtieve, sensitieve manier te
kunnen benaderen, omdat een quasi onbewust begrijpen gepaard moet
gaan met een nog groter gevoel van onbegrip. Dit schrijven (en niet een
videoregistratie of fotoreportage) zou wellicht de enige mogelijke dam
kunnen zijn tegen de infame vergetelheid van deze efemere vorm van
kunst. Mij overvalt thans de dwingende aandrang een wederwoord te
formuleren tegenover Régi van Boris Charmatz, dat me vorig jaar met

Fotografie: Chris Van der Burght

het besef trof dat ons bestaan wel eens een schaduw zou kunnen zijn
van een niet te vatten essentie, die af en toe een glimp van zijn enigmatische structuur prijsgeeft doorheen het schemerachtige licht waarin
de voorstelling baadde. Dat licht wierp schaduwen in een soortgelijke
grot van Plato, waarmee ze ons, holbewoners, bewust maakte van een
donker onderbewustzijn onder het waarneembare oppervlak van ons
lichaam van huid en haar. Tevens boorde deze grote zaalproductie van
Charmatz genadeloos in de ziel van zijn bekijkers door hen te confronteren met een ontoegankelijke wereld van machines, die de mensmachine als dodelijk restant opvisten, omhoog takelden, vermaalden en
afvoerden naar een rollende band in perpetuum mobile. Als een mechanische metafoor van Sisyphus en de steen, Prometheus en de gier,
een ontiegelijk donkere wereld waarin de mens enkel zijn kwetsbare
lichaam in de strijd kon werpen in rituelen van aantrekking en afstoting; van stilstand en beweging; van geboren worden en sterven; van
doorgeven van ervaring en initiatie in taal.
Op Régi na, is deze noodzaak te schrijven er de laatste jaren niet meer
geweest. Tot nu, Blessed van Meg Stuart. Een werk van een groot meesterschap, over middelen en mogelijkheden om uit het niets, uit de lege
ruimte, in de zwarte doos van de theaterscène een ‘contrapuntisch’ podiumkunstwerk te scheppen. Een werk gecreëerd met basale elemen-

59

60

blessed

tiek, die in zijn gebruik van oerelementen des te scherper
en hedendaagser onze nepwereld van gadgets, door mode
en reclame aangeleverde rolmodellen en uiterlijke schijn,
te kijk zet en doorprikt.
De theaterscène van Blessed is bij aanvang leeg, op drie dingen na: een realistisch nagemaakte kleine palmboom in
een soort lichtbruine spaanderplaat; een natuurgetrouwe
kopie van een zwaan in hetzelfde materiaal, maar dan
tienmaal groter dan het origineel; en een primitieve hut.
Die hut is een soort cabane met daarin één stoel, gemaakt
uit hetzelfde materiaal. De vloer van de scène waarop deze
paar accessoires zich bevinden, is een vierkant van ongeveer tien bij tien meter, dat bestaat uit donkergrijze, ruwe
betonnen vloertegels van ongeveer één bij één: een groot
monochroom dambord. Opzij links van de scènevloer
hangt een batterij gele kabels, die verbonden is met de
ten als regen en karton, en het menselijke lichaam als ul-

trekkenwand waaraan de lampen hangen. Op het eerste

tiem verweer tegen elke ondergang, elk noodlot. Een werk

gezicht een besturingsmechanisme voor de elektrische

van een grote somberheid, een onverbiddelijke struggle for

trekkenwand, of misschien louter versiering, want de gele

life (althans op het eerste gezicht) dat door zijn vormelijke

kabels lopen over in rode, dunnere kabels, die aan de ver-

kracht een troost genereert die elke ondergangsgedachte

schillende trekken zijn gebonden, en contrasteren met de

en uitzichtloosheid via een primaire, maar subtiele poëzie

grijze scènevloer en het lichtbruine, neutrale materiaal

countert. Dat ons weggeblazen, maar met de moed der

van de decorstukken.

wanhoop, achterlaat en ons door de sensitieve kracht van
de esthetiek van de vernieling overeind houdt en troost.

Wanneer Francisco Camacho achteraan de scène opkomt,

Ons vertroost met ons lot der vergankelijkheid. Een lot dat

helemaal in het wit gekleed, met blauwwitte badslippers

we niet kunnen en willen begrijpen, ook al willen we zo

aan zijn blote voeten – een badmeester, een toerist – zijn er

graag, maar dat de essentie van onze menselijke conditie

twee elementen die onmiddellijk opvallen: zijn gevoelloze,

uitmaakt en de essentie van wat kunst vermag in de strijd

bijna mechanische blik, die afwezig blijft én de bijna ro-

tegen deze voortdurende catastrofe. Hoe kunst de enige

botachtige manier waarop hij de ruimte in alle richtingen

waarachtige geste kan zijn in de acceptatie en hopeloze

verkent, als werd hij voortbewogen door het toetsenbord

sublimering van deze eindigheid.

van een gamespeler. De scène zelf, die door Camacho’s

Maar wat ook zo indringend is en ons verstomt, is dat

interactie en gedrag een soort virtueel vakantieresort op-

Blessed – dat gemaakt is met zeer elementaire, theatrale

roept, doet denken aan de grafische tweedimensionali-

en naar de natuur verwijzende elementen zoals regen en

teit van een computerscherm. Daarin beweegt hij als een

licht én met essentialia als een boom, een zwaan en een hut

denkbeeldige figuur, die in zijn bewegingspatroon zelf de

(alsof we ons op de scène aanvankelijk op een paradijselijk

tweedimensionaliteit van het computerscherm mimeert.

eiland of in een virtueel, computergesimuleerd vakantie-

Een bewegingspatroon en uitdrukkingsfiguur die lijken

resort bevinden) – een genadeloze kritiek levert op ons

te verwijzen naar het ruimtelijke concept en de tweedi-

gemediatiseerde bestaan, maar dan zonder de technologi-

mensionaliteit van Egyptische hiërogliefen. Een hoogst

sche prothesen waarmee wij nu een beeld verwerven van

bevreemdende situatie, want de blik waarmee de perfor-

de wereld en van onszelf. Een beeld dat, zoals Jean Baudril-

mer deze kunstmatige biotoop bekijkt en verkent, is naar

lard suggereert, losstaat van elke persoonlijke, onmiddel-

binnen gekeerd. Wanneer hij toch het publiek in staart,

lijke, werkelijke en fysieke ervaring of inleving, maar ons

is iedere communicatie met de toeschouwer afwezig. We

slechts via bemiddeling van televisie of internet is aange-

kijken in de blinde blik van een persoon die opgesloten

waaid, en voor ons toch even reëel is als hadden we het aan

zit in een eigen wereld, waarvan de vierde wand van de

den lijve ondervonden. Wellicht nog reëler. Een basale kri-

theaterscène de absolute, ondoordringbare grens is. Toch
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kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat op twee
cruciale ogenblikken in de voorstelling deze frontale blik
wél appelleert aan de blik van de toeschouwer, alsof hij
wil poneren ‘ik heb gezien dat jullie me hebben gezien en
gezien hebben wat mij is overkomen’. Van de weeromstuit
affirmeert deze blik dat dit ook ons is overkomen of zou
kunnen overkomen, dat wij dit zijn, dat we in een spiegel
hebben gekeken en dat deze denkbeeldige vierde wand,
die onze verbeelding adem en elan geeft, ons in the long run
niet zal kunnen behoeden voor het vernietigende, radicale
appèl van deze voorstelling.
Dat deze paradijselijke, symbolische staat van zijn, die
door Camacho’s traag en schijnbaar onverstoorbaar verkennings- en ook meetgedrag, ten dode is opgeschreven,
verraadt zijn traject dat zich in de hut, na de verkenning
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van de buitengrenzen van dit eiland, na de verkenning
door de performer van zijn buitenruimte en de accessoires

roshi Teshigahara. Eindeloos als een perpetuum mobile.

die zich daarin bevinden, toe plooit op de geborgenheid

Door de regen die blijft komen, ontstaat langzaam een

van de binnenruimte. Want meet Camacho niet na een tijd

sluipend besef van duur, en het is deze duur die gecombi-

de drie dimensies van zijn hut met de uitgestrekte armen

neerd wordt met een dwingende, intrigerende geluid- en

als liniaal, en brengt hij daardoor niet die aanvankelijk

klankstroom die voortdurend in kracht aanzwelt, die een

gesuggereerde tweedimensionaliteit aan het wankelen?

naderend onheil in zich draagt. Het is door de eindeloze,

Opent hij daardoor niet – op een ogenblik wanneer de sub-

hypnotiserende herhaling van hetzelfde dat zich iets on-

tiele loungeachtige muziek van Hahn Rowe zachtjes op-

afwendbaars in onze ervaring nestelt. Zoals in de video-

komt als een ongevaarlijk, gemoedelijk ruisen van golven

installatie Going Forth By Day van Bill Viola, waarin mensen

– de vormelijke poort naar een nieuwe, onverwachte ont-

steeds sneller een classicistisch gebouw verlaten, steeds

wikkeling in de voorstelling bij het openklappen van het

sneller en in groteren getale het pand verlaten voor een on-

platte vlak naar een driedimensionale ruimte?

heil dat wij niet kunnen bevroeden. Dan spuwt het water
naar buiten, eerst langzaam uit de deur en dan geleidelijk

Eén technische, menselijke handeling, één hydropneuma-

uit alle ramen, met toenemende kracht en quasi eindeloos,

tische klik van één of andere exterieure gamespeler, en het

om te eindigen in een overdonderende zondvloed die alles

begint werkelijk en zachtjes te regenen in deze virtuele,

en iedereen uit het huis meesleurt met een vernietigende,

paradijselijke wereld. Camacho gaat schuilen in de hut.

onmenselijke kracht.

Hij zit op de stoel, starend naar het publiek, ziende blind
voor dit publiek buiten zijn wereld. Een blik als het ware

Dat dit virtuele paradijs op de scène in een tsunami zal be-

zonder hoop of wanhoop. Een blik op een ondefinieerbare

landen, wordt scherp in de toeschouwer gekerfd, wanneer

oneindigheid gericht. Een blik vol (on)begrip over het feit

de hals van de zwaan plots zijdelings naar beneden be-

dat dit onweer ooit zal eindigen en dat het paradijs onaan-

gint te neigen onder de aanhoudende druk van het water.

getast terug zal keren naar zijn onverstoorde bewoner.

Opeens lijkt het alsof ook de palmboom door zijn blad en

Het regent en het blijft regenen, dan wat zachter dan weer

stam zal zinken en het dak van de hut, waarop zich massa’s

wat intenser. En het regent, het regent alsof het ieder ogen-

water blijven ophopen, begint door te zakken. Het is het

blik kan ophouden met regenen. Toch lijkt het na enkele

onthutsende ogenblik waarop de decorstukken ineens van

minuten alsof het onophoudelijk zal blijven regenen. Als-

kwetsbaar, wak karton blijken. Dit visuele beeld van kwets-

of deze regen als zand in een zandloper zal blijven lopen

baarheid en vergankelijkheid kerft in de toeschouwer een

naar een onontkoombaar einde, naar een niets. Alsof de

scheur van sterfelijkheid en een gevoel dat deze wereld op

regen zand wordt, die regent in de kuil van De vrouw in het

de scène onontwijkbaar zijn ondergang tegemoet zal gaan.

zand, dat boek van Kobo Abe, die beklijvende film van Hi-

Het is de point of no return, dat de toeschouwer een hulpelo-
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ze medeplichtige maakt van een onafwendbare catastrofe,

en zijn schamele buitenkant, zijn harnas van flinterdunne

van een onheil dat hij enkel kent van oneigenlijke, steriele

kledij.

en virtuele televisiebeelden, die hij als in een misritueel
dagelijks via het journaal tot zich neemt als zegening van

Ook het woord, dat plots uit hem lijkt op te rijzen, verstomt

zijn geluk, mededogen en goedheid, als contemplatie van

onmiddellijk in een onmogelijke, herhaalde, eindeloze

zijn hedonistische staat van genade en welvaart.

schreeuw, die blijft opborrelen uit de met een mondstuk
gemanipuleerde, opengesperde mond. Alsof we keken

Het is dan ook ontroerend dat, terwijl de mens reeds sinds

in De Schreeuw van Edvard Munch. Een schreeuw die zich

de tekeningen in de grot van Lascaux zijn wereld tracht te

steeds meer krassend herhaalt in een stomme kreet, in een

redden van iedere fysieke ondergang door te tekenen en

ritmische kreet op Amerikaanse bluesmuziek, die geleide-

te schrijven (door het beeld en het woord), ook Francisco

lijk muteert tot banale, opzwepende house. Een beeld dat

Camacho met een rode spuitbus op de achterwand van de

zo tot het uiterste wordt gedreven, dat het niet langer te

stilaan ineenzakkende hut in allerijl een palmboom en

harden is, dat zo ongenadig inhakt op de toeschouwer, die

een zwaan tekent en een korte kreet, een cryptische slogan

met het lemmer van de wreedheid en de onmogelijkheid

neerschrijft. Die moet de onmenselijkheid en de onrecht-

tot bijstand wordt gekerfd.

vaardigheid van de blinde, vernietigende natuurkrachten
bezweren voordat alles door de aanhoudende druk van de

En dan is er die vreemde cesuur, zo eigen aan Meg Stuarts

regen bezwijkt en ontbindt in flarden verrot karton. In de

werk, wanneer de voorstelling vormelijk het onmogelijke,

grootste diepten van wanhoop blijken de taal en het sym-

lijdende einde in zicht lijkt te krijgen en zou moeten ein-

bool het ultieme menselijke verweer.

digen in een verpletterende hulpeloosheid die ons als ge-

Deze intrede in de symbolische orde van taal en teken

slagen honden zou kunnen achterlaten op een ogenblik

gaat echter evenzeer ten onder in de onafwendbare maal-

dat we niets meer verwachten dan een nekslag. Dan plots

stroom van de natuurelementen. Met de immer voortdu-

worden we gered uit deze nachtmerrie door de komst van

rende regen verpulvert alles geleidelijk tot versnipperd

de ‘indianenmajorette’: de lege, luchtige mascotte met een

karton, dat Camacho in een laatste ultieme poging nog

hoofddeksel van indianenveren, met witte boots op hoge

probeert samen te houden in de nutteloze redding van de

hakken, met een glinsterend, spannend pakje. Een hybri-

palmboom of de ontbindende zwaan. Maar alles verbrok-

de, onwezenlijke verschijning, die zo lijkt weggelopen uit

kelt tot een amorfe massa materie waarin en waaronder hij

het Braziliaanse carnaval, maar tevens zo beladen is met

ten slotte in eindeloze herhaling bescherming zoekt en

haar verknipte cape van vlaggen en insignes, beladen met

waarmee hij een schuilplaats bouwt. Eerst in een carna-

het failliet van The American Dream.

valeske, kleurrijke vermomming met een caleidoscopisch
mutantenmasker – nadat de regen even is gestopt omdat

Het contrast tussen deze wervelende majorette en de ver-

de uiterste spanning van de muziek en de vernieling van

lamde, wanhoopskreten uitstotende Camacho is zo schrij-

de accessoires tot aan de grens van het (on)mogelijke wa-

nend, dat de voorstelling zich vanaf dan niet anders kan

ren doorgedreven en vormelijk de voortgang van de voor-

laten lezen als een lied van schijn en wezen, als een droom

stelling zouden hebben verhinderd – daarna zonder mas-

van een droom, als een droom binnen de nachtmerrie

ker zich doorheen een tweede redeloze, even destructieve

van het scènegebeuren, als de terugkeer tot het virtuele

regenbui van vernieling slepend, die de chaos compleet

karakter van de scène, als een schaduw van een schaduw,

maakt. Ditmaal met beschermende knielappen over de

als de basale weerslag van een virtuele zondvloed, als de

natte, ruwe betonvloer strompelend. Als een verlamde pel-

ongemediatiseerde weerslag van een gemediatiseerde ca-

grim die heil zoekt en de ruimte opnieuw verkent tot in de

tastrofe, die zich met het weggaan van de dansende car-

uiterste hoeken, die steeds weer opnieuw een primitieve

navaldiva enkel kan redden door een messianistisch appèl

hut tracht te bouwen met flarden week karton om ten slot-

aan het bestaan. Hierbij wordt Camacho naakt, op zijn

te enkel nog het lichaam in de strijd te werpen, omwikkeld

witte onderbroek na, door een goddeloze god, door een

door een transparante regenjas als een tweede huid over

deus ex machina, door een hand van buiten de scène aan-

de huid van menselijke spieren en bot. Fragiele regenkle-

en uitgekleed als een wezenloos model. Hij lijkt enkel nog

dij als ultiem verweer in de strijd tegen de elementen. De

te kunnen bestaan door het belichamen van clichématige

mens teruggeworpen op de kracht van zijn naakte bestaan

iconen, die hem door media en reclame aangereikt zijn:
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ontdaan van menselijkheid, van individualiteit. Als een si-

ne te kunnen doordringen – want geworpen te zijn in de

mulacrum, een robot van vlees, bloed en spieren, die enkel

wereld – beroert ons via dit kunstwerk op een emotionele,

nog is en overleeft via de uiterlijke tekenen van een door de

sensitieve en tegelijk filosofische wijze. Het confronteert

media en publiciteit voorgekauwde en opgelegde dresscode

ons met een waarheid en de essentie van ons bestaan als

en een virtueel consumptiegedrag. Alsof deze gemedia-

mens, die we via wetenschap, logische analyse, begripsma-

tiseerde schijnwereld zijn (onze) menselijke conditie par

tige abstrahering, politiek of religie nooit ten volle kun-

excellence is geworden. Eindigend in de naamloze toerist,

nen benaderen, noch ervaren. Deze ervaring via kunst

nonchalant met de handdoek om de hals en de blauwwitte

blijft dan ook een unieke, maar gesloten openbaring, een

badslippers opnieuw aan de voeten, als in een loop op weg

gezegend zijn met de donkere troost van mededogen, met

naar een nieuw paradijselijk resort tussen de onwezenlijke

de efemere balsem van een krachteloze kracht.

chaos die de zondvloed achterliet. Een man die als laatste

Blessed zit vol symbolen, lagen en verwijzingen naar an-

geste naar ons terugblikt, wetend dat wij niet anders dan

dere kunstwerken, naar politiek, antropologie en filosofie,

onze blik deemoedig kunnen afwenden of naar binnen

maar wordt nooit megalomaan of raakt nooit aan enige

kijken, terwijl wij weten dat ons kijken naar de werkelijk-

vorm van kitsch. Dit dankzij de meesterlijke cesuurschaar

heid, naar de gemediatiseerde werkelijkheid, nooit meer

van Meg Stuart, die een perfect gevoel van timing combi-

hetzelfde zal zijn. Het is immers geschonden en gebrand-

neert met een subtiele dosering van dramatische zwaarte

merkt door een vernietigend bewustzijn van onze tragi-

en carnavaleske, ironische lichtheid; van het tragische en

sche geworpenheid in deze huis clos van het bestaan. Wij,

het absurd komische; van stilte en de intrigerende, hyp-

die ook pregnant beseffen dat de natuur – niettegenstaan-

notiserende muziek van Hahn Rowe en de bijzondere li-

de onze verfijnde technologische middelen en de mogelijk-

chaamstaal van Francisco Camacho.

heden van wetenschap en communicatietechniek – altijd

Met Blessed poneert Stuart een meedogenloos meesterwerk

even blind en wreed om zich heen zal blijven slaan en dat

vol mededogen, dat op een navrante wijze de essentie van

de kern van ons bestaan op ieder ogenblik steeds even tra-

ons bestaan, niet enkel in deze tijd, maar door onze be-

gisch en onontkoombaar contingent zal blijven. Alsof niet

schavingsgeschiedenis heen, fileert en blootlegt. Een werk

alleen deze voorstelling een nare droom is, maar ook ons

dat zich samen met eerdere producties als Disfigure Study,

leven een droom lijkt die op elk moment kapot kan worden

No Longer Readymade, Alibi en Replacement inschrijft in en

geslagen door het redeloze lot.

een nieuwe ervaring toevoegt aan de kleine kern van kardinale voorstellingen die mij de laatste vijfentwintig jaar

Dat Meg Stuart over het vermogen beschikt om deze on-

hebben geraakt en veranderd. Net zoals Het is theater zoals te

menselijke waarheid te vatten – een waarheid die we slechts

verwachten en te voorzien was (Jan Fabre), Utt (Carlotta Ikeda),

via haar kunstwerk kunnen ontdekken en die in eenzelfde

Café Müller (Pina Bausch), Bonjour Madame (Alain Platel),

beweging datgene wat zij tracht helder te stellen, voor ons

Murx (Christoph Marthaler), Schauet Doch (Alexander Baer-

opnieuw als in een donkere spiegel verduistert en ons con-

voets), Vanity (Vincent Dunoyer), Another Dream (Raimund

fronteert met de reden van ons bestaan, ons mededogen en

Hoghe) en Con forts fleuve (Boris Charmatz).

lijden – en dat Stuart erin slaagt om die waarheid via basale elementen in deze subtiel doorgecomponeerde vorm
scherp te stellen, geeft een gevoel van troost. Bovendien
bewijst het dat zij in haar genadeloze analyse van de condition humaine op een meedogenloze wijze het mededogen
met de ander en onszelf op het scherp van de snee heeft weten te thematiseren.
Door en doorheen haar voorstelling ervaren we een rationeel onvatbare, belangeloze waarheidsbeleving van de
werkelijkheid, die ons door de voortdurende en dagelijkse
hypermediatisering van onze menselijke conditie ontsnapt. Een waarheid die we niet ten volle kunnen vatten en
bevatten. Deze ervaring van aporie, van het niet of nooit te
zullen kunnen, nooit tot de kern van onze condition humai-

Blessed
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Rudi Laermans

Het kunstwerk als performatief netwerk

Marginalia bij het werk van Deep Blue

Een dwarsdoorsnede doorheen het werk van het
collectief Deep Blue, aan de hand van de installatie
box with holes, en de voorstellingen terminal, closer, en
some notes are. Rudi Laermans analyseert de notie van
‘gemeenschappelijkheid’ in het werk van de choreografen
Heine Avdal en Yukiko Shinozaki, en geluidskunstenaar
Christoph De Boeck, en exploreert de draagkracht
van hun ‘genetwerkte’ performances.

1. Vanaf het begin van de jaren negentig van de vorige

nieuwe paradigma gaat het daarentegen om de publieke

eeuw veranderde de hedendaagse dans van een zelfstan-

performativiteit van heel uiteenlopende bewegingen. De

dige kunstdiscipline met een eigen medium in toenemende

beweeglijkheid van de performers vindt haar complement

mate in een multimediale artistieke vrijzone. Tot dan toe

in de verschuivende operativiteit van beelden, lichtstra-

gold de ongeschreven wet dat dans synoniem was met li-

len, geluiden, objecten… Producties veranderen daarom

chaamskunst, in strikte zin – met het componeren of cho-

in multimediale affectenmachines die zich koppelen aan de

reograferen, meestal op muziek, van lichaamsbewegingen

recipiërende lichamen van de aanwezigen. Dans blijft li-

en -poses. Het gebruikte bewegingsregister kon worden op-

chaamskunst, maar focust in het nieuwe paradigma op het

gerekt, wat tijdens de jaren tachtig ook volop gebeurde met

lichaam als vermogen om te worden bewogen of aangedaan. Wat

het toenemende gebruik van banale bewegingen (vallen,

dan achterblijft van een productie, als de spreekwoordelij-

zitten…) of theatrale elementen (tekst, gestes…). Net als de

ke drab, is niet zozeer een resem mentale voorstellingen of

inzet van pop- en rockmuziek maakte deze verruiming in

betekenissen maar een reeks fysieke ervaringssporen die

het vocabulaire de dans misschien meer hedendaags, maar

zijn uitgezaaid over de lichamen van alle aanwezigen.

tegelijk bleef haar artistieke identiteit wezenlijk verankerd

Maakte dus ook de hedendaagse dans de omslag van ‘de

in het menselijke lichaam als medium van beweging en

tekst als betekenisdrager’ naar ‘het plezier van de tekst’

niet-beweging. Dat ook machines of geluiden of beelden

(dixit Roland Barthes)? Laten we ons hoeden voor al te ge-

kunnen dansen, was een ongedachte mogelijkheid.

makkelijke tweedelingen of chronologieën. Lang niet alle

De gelijkstelling tussen dans en lichaamskunst bezit

hedendaagse dans construeert affectenmachines, integen-

thans in nogal wat ‘dansvoorstellingen’ een zodanig an-

deel. Het oude paradigma leeft bijvoorbeeld op een gebro-

der karakter dat we kunnen spreken van een paradigma-

ken, ‘gedeconstrueerde’ manier door in de zogenaamde

shift. In het oude paradigma staat het lichaam van de per-

conceptuele dans, die meer dan eens goed geoliede maar

former centraal, zijn/haar fysieke vermogen om bewegin-

finaal zichzelf saboterende voorstellingsmachines ensce-

gen te genereren. De toeschouwer is een kijker, z/hij ziet

neert. En vooral zijn er nogal wat producties waarin het

altijd ook betekenisvolle lichaamsbeelden: het bewegende

oude en het nieuwe paradigma elkaar kruisen, dansante

danserlichaam is een voorstellingsmachine, en dat ook in de

momenten worden afgewisseld met kortere of langere pe-

‘pure dans’ van Balanchine, Cunningham of Forsythe, die

riodes waarin een atmosfeer wordt geconstrueerd. De com-

het dansende lichaam reduceert tot een tautologische re-

binatie van ‘oude’ en ‘nieuwe’ hedendaagse dans kenmerkt

presentatie van zichzelf (‘ik dans dat ik dans’). Binnen het

ook het werk van Deep Blue, al won sinds de eerste produc-
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tie Cast off skin (2000) het nieuwe paradigma beduidend aan

als een atmosfeer beleefd, terwijl het om een tegelijk ab-

belang als expliciet referentiekader. Letterlijk in de marge

stracte en sensorisch performatieve affectenmachine gaat.

van dat werk maak ik hierna enkele kanttekeningen, die

De assemblage van heterogene elementen is de eigenlijke

de basistekst altijd weer opnieuw dreigen te overwoekeren.

auteur van de werkzaamheid van ieder collectief werkstuk

Het is mij dan ook niet om dat werk als zodanig te doen, wel

van Deep Blue.

om het specifieke van de werkzaamheid ervan.

In closer en het eerste deel van some notes are maakt het publiek zélf deel uit van de assemblage. De aanwezigen zijn
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elementen in het totale netwerk, hun posities en reacties
2.De uitdrukking ‘het werk van Deep Blue’ is niet onpro-

bepalen op ieder ogenblik mee de tonaliteit van het ge-

blematisch. De totnogtoe getoonde producties rijgen zich

heel. Hoe het eerste deel van some notes are affectief wérkt,

immers niet aan elkaar tot (het begin van) een oeuvre met

hangt mede af van de verdeling van de toeschouwers over

een stilaan herkenbare signatuur. Frontale zaalvoorstel-

de ruimte in het algemeen en in relatie tot de acties van

lingen als Cast off skin en Inner Horizon (2005) worden afge-

Heine Avdal in het bijzonder. Avdal sleurt eerst met een

wisseld met producties die de grens tussen performance-

stoel rond, vervolgens plaatst hij stoelen door of na elkaar.

en publieksruimte gedeeltelijk (terminal, 2002; some notes

De afstand tussen de performer en de zwijgende toeschou-

are, 2006) of geheel (closer, 2003) uitwissen. Maar ook de

wers, en ook hun blikken, hun reacties op de plotse intru-

artistieke aanleiding of inzet lijkt met elke productie te

sies van Avdal in een als veilig gewaande kijkzone in een

verschuiven, alsof voor Deep Blue ieder nieuw project

hoek van de ruimte, hun monkelende glimlachjes of hun

synoniem is met de exploratie van een eigenstandige ho-

grimassen van gespeelde onaangedaanheid…: het wordt

rizon van mogelijkheden. Deze heterogeniteit is tot op

allemaal onderdeel van het performatieve netwerk, dat

grote hoogte een gevolg van de manier van werken van

iedere aanwezige op een niet-dwingende manier inrolt,

Deep Blue. De groep kent geen singuliere, duidelijk af te

insluit, incorporeert.

bakenen, individuele of collectieve auteursinstantie, noch

In het eerste deel van some notes are is het publiek tegelij-

een hiërarchisch dirigerende regisseur of artistiek leider,

kertijd binnen- en buitenstaander. Dezelfde paradoxale

noch het gezelschap als democratische beslissingsinstan-

positie van inside out (of outside in) neemt het in binnen

tie. Deep Blue heeft wel een vaste kern (Yukiko Shinozaki,

closer. Deze productie construeert letterlijk een wereld

Christoph De Boeck, Heine Avdal), maar doorslaggevend

in de wereld, een afgesloten ruimte met een veranderlijke

is de onvoorspelbare werkzaamheid van de wisselende sa-

lichtinval, aan het plafond hangende bamboestokken, mi-

menwerkingsverbanden tussen de kernleden onderling

crodigitale geluiden die soms aaneenklitten tot massieve

en met derden (zoals Eavesdropper, Christelle Filod, Hans

klankbrokken… De monade doet denken aan een droom-

Meijer, Patricia Portella…). Toch is ook dat nog een al te

landschap, waarbinnen de twee performers (Yukiko Shi-

menselijke voorstelling van zaken.

nozaki en Heine Avdal) opduiken en verdwijnen, alleen

Het artistieke potentieel van Deep Blue wordt met elk

of samen ageren als twee schijngestaltes van de lichamen

nieuw project hérmaakt en berust op het vermogen tot

van de toeschouwers. Het droomeffect wordt nog versterkt

koppeling of coöperatie van zowel mensen als niet-men-

doordat ieder publiekslid een koptelefoon draagt die de

selijke artefacten, het kunnen construeren van een altijd

gemaakte klanken opvangt. Weerom interfereert op elk

nieuwe, transversale gemeenschappelijkheid – van een sin-

moment de wijze waarop het publiek zich binnen de ruim-

gulier, zowel sociaal als artistiek ‘gemeen’ dat recht probeert te

te al bewegende, staande of liggende actief verdeelt met de

doen aan de specifieke inzet van een project (de uitdruk-

geprojecteerde beelden, de voortgebrachte klanken, de be-

king ‘gemeen’ moet gelezen worden als het Franse ‘com-

wegingen en gebaren van de performers, de weerkaatsing

mun’ of het Engelse ‘common’). Dit ‘gemeen’ wordt be-

van de lichtstralen op de bamboestokken…

volkt door lichaamsbewegingen, klanken, videobeelden…

In closer en het eerste deel van some notes are raken de obser-

voorzover die werkzaam zijn en dus opereren als actanten.

verende lichamen onontkoombaar met het geobserveerde

Het heeft de gedaante van een niet-hiërarchisch performatief

verbonden. De aanwezigen blijven een publiek, en tegelijk

netwerk, een beweeglijke verbondenheid van lichtstralen,

worden ze op een niet-lineaire manier ingeschreven in het

geluiden, bewegingen en niet-bewegingen, beelden, objec-

performatieve netwerk. Ze maken deel uit van het geheel

ten… die op elkaar inwerken, zodat de zelfgecreëerde fo-

van waargenomen verbindingen: hun bewegingen, blik-

cus gedurig verschuift. Dit anonieme krachtenveld wordt

ken, poses… worden een onderdeel van het sociaal-artis-
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tieke ‘gemeen’. Dat ‘gemeen’ is, zoals gezegd, een heterogene

Een lichaam dat leeft, beweegt. Het is een gedurig verande-

assemblage, een verzameling operatieve elementen uit uit-

rende configuratie van motorische energie, die meestal on-

eenlopende media en met een variabele graad van performa-

gelijk is verdeeld over de verschillende lichaamszones (orga-

tiviteit en substantiële materialiteit (licht lijkt immaterieel,

nen, ledematen, delen van ledematen…). Tics, forse gebaren,

een stoel is een anorganisch object, een lichaam is organi-

een sprong of een val… zijn verdichtingen, tijdelijke concen-

sche materie). Innoveren is construeren is verbindingen creëren, de

traties van motorische energie. Er zijn lichamen waarvan de

beweeglijkheid of operativiteit van menselijke en niet-menselijke ac-

motoriek zodanig is verstard dat ze altijd weer dezelfde be-

tanten zo op elkaar aansluiten dat een zichzelf stabiliserende ‘socius’,

wegingen maken, dezelfde dichtheden herhalen. Dans is de

een meervoudige socialiteit of gemeenschappelijkheid ontstaat: dit

kunst van het ‘capteren’ van motorische energie, en dat in de

maxime beheerst het nieuwe paradigma binnen de heden-

dubbele betekenis die het woord ‘capter’ in het Frans bezit:

daagse dans. Wat closer en de opening van some notes are tonen,

‘opvangen’ (oppikken, aftakken…) en ‘door list verkrijgen’.

is de mogelijkheid van een totale socialisatie, van het opnemen

Iedere danser doet met zijn/haar lichaam aan diplomatie,

van álle tijdens een live-performance aanwezige elementen in

met het oog op een tactische pacificatie, de constructie van

een gesloten systeem met gedurig verschuivende grenzen.

een gecontroleerd zelfbeeld dat de mogelijkheid van een
totale zelfcontrole suggereert. Dit lichaamsbeeld is er gewoonlijk ook in dansimprovisaties, die de discipline van

3. De kunst werd modern vanaf het ogenblik dat ze haar

het balletlichaam enkel ombuigen in de richting van een

tegendeel, de niet-kunst, begon te incorporeren. In de beel-

soepel maar hypergecontroleerd ‘bij elkaar zijn’, een flexi-

dende kunst gebeurde dat eerst nog op een indirecte of alle-

bele interactiviteit zonder wrijvingen – zonder ontladingen

gorische manier, via voorstellingen van banale levensscènes

waarin een lichaam ongecoördineerd, quasi spastisch en

(het realisme van Courbet) of het nieuwe grootstadleven (het

gecontracteerd zichzelf desorganiseert. Het onbeheerste li-

impressionisme). De kubistische collagetechniek eigende

chaam, dat is het lichaam dat zichzelf als organisme in de war laat

zich niet-kunstige materialen, zoals krantenknipsels en

sturen door pulsaties van motorische energie, en zich toont als een

flessenetiketten, op een meer directe manier toe. Duchamp

niet-hiërarchisch, polymorf krachtenveld.

ging met zijn dadaïstische readymades nog een stap verder

Een getraind danserlichaam beweegt nooit helemaal

en transformeerde de beeldende kunst in ‘kunst in het al-

onbeheerst, maar kan zichzelf op een gecontroleerde ma-

gemeen’ (dixit Thierry de Duve). Pas goed een half decen-

nier in een situatie brengen waarin vingers, armen, benen,

nium later, tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw, pro-

romp… of alle ledematen tegelijkertijd worden voortgedre-

moveerde het New Yorkse collectief Judson Church banale

ven door een ‘innerlijke’ bewegingsimpuls die tegelijk het

alledaagse bewegingen tot choreografische hoekstenen.

grondmotief is van de ‘uiterlijke’ vormgeving. Dat gebeurt

Hedendaagse dans werd ‘dans in het algemeen’, maar net

voortdurend in de producties van Deep Blue, ook in het

als in de beeldende kunst had deze vernieuwing in eerste in-

schijnbaar strakke en beheerste Inner Horizon: de motorische

stantie weinig blijvende impact. Maakt ook Deep Blue ‘dans

energie wordt minutieus afgeleid en verdicht in de trillingen

in het algemeen’?

van armen en vingers. Niet de toe-eigening van alledaagse

Het uitvergroten en abstraheren van alledaagse bewegin-

bewegingen maar de gelijktijdige captatie en re/presentatie van li-

gen tot aan het punt waarop ze onherkenbaar worden: deze

chaamsimpulsen is dan ook het vluchtpunt van de danstaal van

compositorische beweging voltrekt Cast off skin meermaals.

Deep Blue. In het eerste deel van some notes are bijvoorbeeld,

Kruipen, wriemelen, zichzelf op de grond voortslepen, dan-

sleept Heine Avdal niet zomaar een stoel door de ruimte. Hij

sen met de voeten, ronddraaien met uitgestrekte armen en

doet het schokkend, hortend, stotend, nerveus – letterlijk

het hoofd in de lucht… – het is er allemaal, en het doet op een

impulsief, zodat zijn lichaam afwisselend robotachtig en

vreemde manier bekend aan. De momenten waarop de licha-

dierlijk lijkt. De impulsen komen ‘van binnenin’, maar dat

men van de twee performers (Yukiko Shinozaki en Heine

betekent niet ook dat ze in het lichaam ontstaan.

Avdal) al bewegend in een quasi vormeloze, louter plastische

‘In terminal we view the body as a container through which

materie lijken op te lossen, worden afgewisseld met zeer pre-

signals or “presences” can travel. They enter and leave the

cies gemaakte – ja haast precieuze want vaak trage – gebaren

body. Signals are passing through the flesh’, aldus Heine

van armen en handen voor of rondom het gezicht. Het is als

Avdal en Christoph De Boeck. Ieder lichaam is als moto-

krassen versus tekenen, onbeheerst versus beheerst bewegen.

risch krachtenveld altijd ook een vermogen om te worden

Maar: wat is eigenlijk een onbeheerste beweging?

bewogen, aangedaan, geaffecteerd… door externe krachten
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– door klanken, beelden, lichtstralen… of hun condensatie

jouw en zijn handen. Of neem de scène in terminal waarin

tot een atmosfeer. Dit kunnen is in het nieuwe danspara-

Avdal kleine foto’s op de achterwand bekijkt en zijn kijken

digma de inzet van een dramaturgie (eerder dan choreo-

door een videocamera wordt verdubbeld – tot de verdubbe-

grafie) van een ongelijksoortige beweeglijkheid, van een

ling niet langer kan kloppen en wat hij bekijkt wel moet

‘performativiteit in het algemeen’. In het werk van Deep Blue

verschillen van het videobeeld dat wij, het publiek, bekij-

is echter niet alleen het lichaam van de toeschouwer/luis-

ken. Het slot van some notes are is even verwarrend: je moet

teraar maar ook dat van de performer een recipiënt van

het gezien hebben om te geloven dat je niet kan geloven

affecten. De performers houden het publiek een spiegel

wat je ziet. Deep Blue excelleert in het construeren van visuele

voor: ze zijn eveneens ontvangers van impulsen, indruk-

onwaarschijnlijkheden, van waarnemingsvelden die werken als

ken, imprints. Deze symmetrie tussen ‘bewegers’ en ‘bewo-

bewust beleefde ‘hallucinaties’. Dit collectief maakt affecten-

genen’ wist uiteraard niet het verschil tussen beide posities

machines waarin niets is wat het lijkt, ook niet de licha-

uit. De waargenomen lichamen zijn juist performers omdat

men van de performers. De ervaringskunst van Deep Blue

ze het vermogen tot bewogen worden ook in bewegingen

bereikt daarom altijd weer opnieuw haar momentum in de

kunnen omzetten. Actief versus passief aangedaan worden:

disjunctie tussen ‘het fysieke’ en ‘het mentale’, het momentaan

deze tegenstelling regeert ook de artistieke affectmachines.

uit elkaar halen van sensorische belevingen en hun bewus-

De hedendaagse dans reproduceert, zoals alle andere kunst

te verwerking tot de vaststelling ‘hier klopt iets niet’.

van tegenwoordig, de fundamentele ongelijkheid binnen

Het niet-kloppen reproduceert de aloude tegenstelling

de spektakelmaatschappij en kan in haar sociale werk-

tussen lichaam en bewustzijn, affecten en voorstellingen.

zaamheid enkel alluderen op de mogelijkheid van een gemeen-

In de producties van Deep Blue is dit effect een gevolg van

schappelijkheid zonder onderscheidingen.

de totale dramaturgie, het resultaat van de altijd momentane distributie van gecreëerde waarnemingsmogelijkheden. Binnen deze verdeling is de kijker-luisteraar een te

4. Hegel kondigde ‘het einde van de kunst’ aan omdat hij

bespelen krachtenveld dat zichzelf interpreteert als de een-

meende dat de vervluchtiging van het zintuiglijke element

heid van het verschil tussen lichaam en bewustzijn. Of z/

(letterlijk: de ‘aiesthesis’, de gewaarwording) in een loute-

hij dat ook is, doet er niet toe: de interpretatie produceert

re ideeënkunst slechts een doorgangsfase was op weg naar

de disjunctie, ze genereert een als onbetwijfelbaar ervaren

dat eindstadium waarin de wereldhistorische Geest zich

verschil – ‘daar het beeld, hier mijn lichaam’. In werkelijk-

zou realiseren als pure filosofie, als loutere gedachtegang

heid gaat het om niet meer dan een performatieve verde-

of aaneenschakeling van ideeën die ook zouden samenval-

ling van informatie en haar interpretatie.

len met het reële. Deze stelling is een misvatting gebleken,

Informatie is alles, want alles is informatie: lichamen (de

en dat los van haar inbedding in een idealistisch wereld-

genetische code), computergestuurde geluiden of beelden

beeld. Kunst wérd ideeënkunst, maar ook in de conceptu-

(de digitale code), door mensen voortgebrachte geluiden

ele kunst blijft er een spanning bestaan tussen zintuiglijk-

of handelingen (de linguïstische code)…. Informatie is

heid en vormelijkheid, waarneming en communicatieve

instabiel, ze bestaat slechts in de vorm van stromen – van

boodschap of – van het standpunt van de maker uit gezien

bewegingen van pixels, geluidsgolven, woorden (wie leest,

– materiaal en intentie. De kunst bestaat dankzij deze ra-

zet de taal in beweging). De materialiteit van deze bewe-

dicale disjunctie, die ze altijd weer opnieuw articuleert en,

gingen nemen we meestal niet waar omdat we gericht zijn

vooral, bespeelt. Dat geldt dus ook voor het werk van Deep

op ‘de achterliggende boodschap’, op de inhoud of beteke-

Blue, waarbinnen de disjunctie vaak opduikt als een expli-

nis. Ze is vaak ook infrahumaan, niet direct bewust waar-

ciet ‘niet kloppen’.

neembaar. Het werk van Deep Blue maakt de spreekwoor-

‘Hier klopt iets niet – want het geprojecteerde beeld ver-

delijke hardheid van de bewegingen van beelden, geluiden

schilt van wat ik waarneem’. Met de disjunctie tussen ui-

of ledematen alsnog zichtbaar, hoorbaar, voelbaar…. Hun

terlijke en innerlijke waarneming, digitale vervorming

materialiteit wordt werkzaam, ze affecteert op een tege-

en analoge perceptie, maakt Box with holes een rondedans.

lijk onbetwijfelbare en onbegrijpelijke manier – als een

Je schuift je handen in een doos, je maakt contact met de

ongrijpbaar spook. Het realiteitsgehalte van een perfor-

handen van Heine Avdal, en je ziet op de bovenwand van

matief netwerk is inderdaad ‘deep blue’.

de doos een handenchoreografie die niet overeenstemt met
wat binnenin diezelfde doos gebeurt. Nochtans zijn het

[]

De periferie in kaart gebracht

Karel Vanhaesebrouck
Elke theatergeschiedenis is een complex kluwen van ca-

middens zo overweldigend, dat het militante theater zich

nonisering- en selectiemechanismen. Bepaalde theater-

– paradoxaal genoeg – beknot wist in zijn eigen represen-

vormen of -tradities groeien binnen een geschiedenis uit

tatievormen. Zo kwam de agitpropgroep Octobre, die in

tot belangrijke, structurerende elementen en vooral tot

haar rangen latere coryfeeën als Blin en Prévert telde, al

ijkpunten. Andere vormen worden haast ongemerkt uit de

snel in conflict met de officiële partijlijn, die tot diep in de

geschiedenisboeken gelicht.

jaren zestig een uitgesproken sociaal-realistische poëtica

In Théâtres en lutte, een heel erg boeiende en toegankelijke

aanhing.

studie over de geschiedenis van het militante theater in

Van cruciaal belang voor het élan van het militante thea-

Frankrijk, vraagt de Franse theaterwetenschapper Olivier

ter was de passage van het Berliner Ensemble in Parijs in

Neveux zich af waarom precies dat theater dat daadwerke-

1954 met Moeder Courage. Die voorstelling luidde voor het

lijk en met onmiddellijke ingang iets aan de werkelijkheid

Franse theater een nieuw tijdperk in. Met Brecht werd de

wilde veranderen, uit de geschiedenis geweerd werd. Vol-

wereld als fundamenteel geconstrueerd en dus veranderbaar voorgesteld: dromen van een andere wereld

gens Neveux is de verklaring eenvoudig: militan-

toute intelligence artistique, voire toute intelligence politique; on lui oppose un art formaliste,
expérimental, noble’ (p.8). Waarom zou een militant project, ontstaan uit acute politieke noodzaak en vooral uit de wil om te vechten, gedoemd
zijn tot artistieke mislukkingen, waarom zou een
dergelijk project per definitie simplistisch en schematisch zijn, waarom kan de weigering de wereld
te aanvaarden zoals die is, geen interessant project
opleveren? Die vragen vormen de kritische kapstok
waaraan Neveux zijn geschiedenis ophangt.
Die geschiedenis blijkt een verhaal van gaten en
lacunes te zijn. Militante theatermakers waren in
eerste instantie bezorgd om het hier en nu, met de
posterioriteit van hun eigen werk hielden ze zich
niet bezig. Teksten zijn dan ook in het gros van de
gevallen onvindbaar of niet gepubliceerd. De getuigenissen zijn dan weer schaars of mythologiseren
het verleden. Niettemin is Neveux erin geslaagd
heel wat materiaal op te duikelen en te ordenen tot

Olivier Neveux, Théâtres en lutte. Le théâtre militant en France des années 1960 à ajourd’hui,

onverenigbaar zijn, ‘on lui refuse, régulièrement,

La Découvert, Paris, 2007. ISBN 978-2-7071-4977-0.

tisme en artistieke kwaliteit zouden fundamenteel

kreeg plots een concrete betekenis en vorm. De
popularisering van het Brechtiaanse model voltrok zich in Frankrijk in sneltreinvaart via het
tijdschrift Théâtre populaire dat onder meer Roland Barthes en Bernard Dort in de rangen telde,
en blijft tot op heden bepalend voor de Franse
theaterpraktijk. Ook anno 2007 dragen makers
met de nodige fierheid het epitheton ‘brechtien’.
Al snel groeide het Brechtiaanse model uit tot een
doxa, die, zo vonden de post-68-militanten, het
blijvende systeembevestigende karakter van het
Franse theater diende te verhullen. Dat Neveux
die mening deelt, zal niemand verwonderen.
Niettemin wijst hij er met klem op dat de kennismaking met Brecht – hoe snel zijn ideeën ook geïncorporeerd werden in de burgerlijke codes van
het Franse theater – van fundamenteel belang is
geweest voor de ontwikkeling van een politieke
en artistieke tegenbeweging. Met Brecht werd een
alternatieve of andere werkelijkheid niet alleen
denkbaar maar ook representeerbaar. Het werk
van Armand Gatti, dat als een rode draad door de

een mogelijke geschiedenis. Die begint voor de au-

studie van Neveux loopt, omschrijft de auteur dan

teur pas vanaf de jaren zestig, met het protest tegen

ook als ‘een dramaturgie des possibles’ – met zijn

de Vietnam-oorlog. Daarvoor bleek de hegemonie

werk wilde Gatti de toeschouwer bewust maken

van de Franse communistische partij binnen linkse

van de mogelijkheid van een gevecht.
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Een belangrijke motor voor het militantisme van de jaren

lymorfe esthetiek: elkeen eigende zich díe artistieke vorm

zestig vormden de Franse koloniale perikelen in Algerije.

toe die hij dacht nodig te hebben. Er bestond geen unifor-

De tegenstanders verdeelden zich in twee belangrijke

me militante code. Artiesten, auteurs en acteurs gingen op

groepen. De eersten hielden een geduldig pleidooi voor de

zoek naar de helderste vormen om betekenis te communi-

vrede, de tweede groep ijverde radicaal voor directe steun

ceren (de esthetiek werd dan ook radicaal ondergeschikt

aan de vrijheidsstrijders. Op de Bühne kreeg het aanvan-

aan de inhoud) en ze schrikten er niet voor terug verschil-

kelijk sluimerende debat pas vanaf 1966 concreet vorm

lende vormen binnen een voorstelling te combineren om

met Les Paravents van Jean Genet. De voorstelling plaatste

een zo gediversifieerd mogelijk publiek te bereiken.

Algerije niet alleen met klem op de agenda, maar leidde

Het boek van Neveux bevat een schat aan onontgonnen in-

ook tot een heuse belegering van de Odéon in Parijs. Van

formatie. Hij legt een officieuze theatergeschiedenis bloot

dan af kwam ook de artistieke contestatie daadwerkelijk

die niettemin een Europees fenomeen bleek te zijn maar

op gang. Nog geen jaar later kreeg ook het situationisme

die door haar actualiteitsgebonden en interventionistische

een concreet gezicht, scheurden trotskistische en maoïs-

karakter uit het oog verloren werd. Het militante theater

tische studenten zich af van de officiële communistische

– of beter: zijn geschiedenis – werd immers het slachtoffer

partijlijn en verspreidde de anti-Vietnam beweging zich

van het eigen momentane karakter. Tegelijk toont Théâtres

als een snel woekerend virus over Europa. In diezelfde

en lutte dat er nog heel wat terrein onontgonnen blijft. De

periode deed het Bread and Puppet Theater Parijs aan met

geschiedenis van Neveux is in eerste instantie een geschie-

Fire en schreven André Benedetto en Armand Gatti respec-

denis van de militante theatertekst: over de concrete sce-

tievelijk Napalm (1967) en V comme Vietnam (1967). De artis-

nische representatie komt de lezer vooralsnog heel weinig

tieke contestatie draaide op volle toeren.

te weten. De manier waarop dat militante theater zich ver-

Vertrekkende van die concrete periode legt Neveux deze

hield tot het officiële repertoire, blijft ook grotendeels bui-

parallelle, militante geschiedenis bloot. Diverse auteurs

ten schot. Sijpelden bepaalde militante vormen door naar

en gezelschappen, zoals de legendarische troupe Z of het

de kern van het veld of bestond het enkel bij gratie van een

Théâtre de l’Aquariam dat het militante theater met een

voortdurende frictie met die kern?

artistiek zelfbewustzijn poogde te injecteren, passeren

Ook stelt de geschiedenis die Neveux beschrijft een aantal

de revue – elk probeerden ze op hun manier een concrete

vragen aan de orde die hier en nu brandend actueel zijn.

artistieke invulling aan een politieke, contestataire drive

Hoe verenigbaar of onverenigbaar zijn subversie en kunst?

te geven. In de loop van de jaren zestig en vooral zeven-

Zijn de artistieke en de militante praktijk gedoemd naast

tig splitste het militantisme zich daarenboven uit in ver-

elkaar te bestaan? In mei 1968, toen het verzet zijn kook-

schillende strekkingen (homoseksueel, regionalistisch,

punt bereikte, was er van militant theater niet langer spra-

feministisch...) die buiten de traditionele marxistische ar-

ke. De technici, die zich in de eerste plaats als arbeiders

beidersbeweging vielen en tegen een specifieke vorm van

beschouwden, staakten en de revolutie verplaatste zich

oppressie reageerden.

van de Bühne naar de straten en de universiteitshallen: de

In Théâtres en lutte toont Neveux mooi aan dat die artistieke

politieke verbeelding kreeg plots elders vorm, buiten de

contestatie geen eenvormige beweging was. Van een over-

kunst. De anekdote is veelzeggend en suggereert dat het

koepelende militante ideologie was er allesbehalve sprake:

theater eigenlijk overbodig wordt op daadwerkelijk mili-

de beweging bestond bij gratie van haar eigen dissensus.

tante momenten. Die vaststelling zou niemand onberoerd

Die versplintering ging gepaard met een uitgesproken po-

mogen laten. [ ]

Grace Ellen Barkey (Needcompany) creërde in 2005 de voorstelling Chunking. Ze loopt nu nog op verschillende plekken
in België en Europa. In een collage van theater, dans, performance en beeldende kunsten volgen beelden elkaar op. Vijf
dansers, schijnbaar zonder verhaal, maar met een soort wederkerende patronen en obsessies – weergave van ons onderbewustzijn. De Engelse term ‘chunking’ verwijst naar een techniek van het brein om gegevens op te slaan in het geheugen.
Een reeks cijfers of beelden bijvoorbeeld, memoriseer je door ze te splitsen in vatbare onderdelen. In de voorstelling van
Grace Ellen Barkey lijken de taferelen ook telkens onderverdeeld te worden door de vrolijke behangpapieren panelen op
de scène. Iets van een classificatie komt er echter niet in: het onbewuste laat zich niet vangen – maar laat ook niet los
.
Mia Vaerman

Het onbewuste is opgebouwd uit beelden

Ik zag Chunking en ik heb iets gezien dat ik nooit eerder gezien had. Dat
is wat: iets zien dat je nooit eerder zag. Doorgaans is een voorstelling de
weergave van bestaande, herschikte beelden, personages, bewegingen,
danstaal, spreektaal. Nieuw, maar in z’n samenstelling. Een variant op
letterlijk onvoorstelbaar

een heersende kunstvisie. Hier niet. Hier was de voorstelling letterlijk
onvoorstelbaar. Niet zozeer onvoorstelbaar omwille van de nieuwe
beelden: de eindeloze variatie zijn we in onze beeldcultuur ondertussen al gewoon. Onvoorstelbaar omdat het uit een andere werkelijkheid
stamde, die van het onbewuste van Grace Ellen Barkey. Alsof ze ze zo
uit haar eigen brein geplukt had, ongewijzigd, ongeïnterpreteerd.

zo uit haar eigen brein geplukt

Beelden. Gezien, gekopieerd, gepasted. Uit dagdromen, uit nachtdromen. Een zeer fascinerend schouwspel.
Ik heb het sindsdien bij mezelf geprobeerd. Te kijken naar
kijken naar beelden binnenin

de beelden binnenin mij. ’s Nachts zijn ze somber, dat komt door

boordevol licht en kleur

de duisternis, vermoed ik. Bij Grace Ellen Barkey zijn ze boordevol

door de duisternis

licht en kleur. Misschien zijn het zorgvuldig opgetekende dagdromen, met gesloten ogen in de zon gelegen. Overdag hebben mijn
dromen ook meer kleur, observeer ik. Maar ik breng moeilijk het
geduld op om ze te blijven gadeslaan. Zou Grace dat wel hebben
gedaan? Uren aan een stuk? Ik moet het haar vragen.
Het bijzonder intrigerende aan de voorstelling is dat we
de ervaring krijgen van een onverwoorde werkelijkheid.

onverwoorde werkelijkheid

Scènes, exact zoals ze verschijnen voor je geest, zonder
dromen & fantasievoorstellingen

meer. Feit is dat dromen en fantasievoorstellingen nooit
zo worden weergegeven. Freud kon dromen alleen maar
vertellen of laten vertellen, kon ze enkel in taal opschrijven. De beelden worden bemiddeld weergegeven in woorden. De dolle, dwaze, wellustige, beschamende, grove,
oneerbiedige, absurde, onzinnige situaties krijgen daarbij
altijd weer – toch enigszins – een verhalende structuur. Ze
worden gewrongen in een coherent geheel, meer dan dat

onzinnige situaties

ze dat oorspronkelijk in de dromen of fantasieën waren.

coherent geheel

In de oorspronkelijke droomervaring is ons opborrelende
onbegrijpelijk en onvatbaar

onbewuste stuurloos, incoherent, irrationeel. Compleet
onbegrijpelijk en onvatbaar, in feite. Freud, en alle psychoanalytici na hem, laten hun patiënten daarom zolang doordrammen: om toch maar dat onzinnige – dat volgens de

in feite

psychoanalytische theorie nu net de verdrongen wens ver-
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telt – te achterhalen. In het absurde detail, de onmogelijke
draai in het vertelde, wist Freud dat de boodschap verborgen zat. Iets wat in de droombeelden vanzelf aangereikt
wordt. Françoise Dolto, de Franse kinderpsychoanalytica
liet kinderen tekeningen maken en vertrok van daaruit
voor de analytische interpretatie. Tekeningen liggen wellicht dichter bij dromen dan taal. Lacan zei ooit – het zijn
beroemde en vaak geciteerde woorden – dat ‘l’inconscient
structuré comme un langage

‘l’inconscient

est structuré comme un langage’. Het onbewuste is gestructureerd als een taal. Er wordt nog over gedebatteerd
of hij letterlijk taal bedoelde of enkel de structuur van taal
(met zijn onderlinge verwijzingen, herhalingen, meerduidige betekenissen, enzovoort). De taal maakt in elk geval
de interpretatie van het incoherente, irrationele onbewus-

irrationele onbewuste

te mogelijk.
Chunking – de voorstelling, niet de techniek – doet

de voorstelling, niet de techniek

net het omgekeerde. Precies dat incoherente, dat
fantastische, dat ongerijmde is het wat Grace Ellen
Barkey zo woordeloos (of enkel met murmelende,
onsamenhangende zinnen) opvoert. Zonder interpretatie. Open en bloot. En zot. Dat is een krachttoer. De impact ervan was zo overweldigend anders dan te verwachten, dat ik de hele voorstelling

ademloos

ademloos heb toegekeken. De felgekleurde pane-

felgekleurde panelen

len die heen en weer gesjouwd werden, de tekenin-

dat ongerijmde is het

gen ervan. Het geile snuffelen en pakken, het ijle
zweven door de lucht. Het was tegelijk vertrouwd
overweldigend anders

allemaal (het verwijst ook naar je eigen diepste,
verdrongen verzuchtingen) én ongezien. Nooit
buiten ‘jezelf ’ waargenomen. Vreemd en tegelijk
hoogst intiem, voelde het. Zelfs de uitzonderlijke,
gebreide en gehaakte pakjes op het einde, had ik
niet kunnen anticiperen. Al had iedereen mij ge-

gewaarschuwd
zo uit mijn eigen fantasie

waarschuwd dat ze verrassend waren, het leek net

verrassend

of ze uit mijn eigen fantasie naar voren dansten.
Verbeelding in de zuiverste graad.
Misschien had ik ongewild het geluk dat ik in het CC van Strombeek Bever
de inleiding hoorde. Ik had er geen zin in
gehad, want ik wil niet graag een voorstelling voorgekauwd krijgen. Maar door de
goede introductie van Els Leysen kreeg ik
misschien wel de kans om mij volledig over

over te geven

te geven aan de beelden en de incoherentie
ervan. (Ik weet niet meer precies wat ze
rake laatste

zei, maar de rake laatste richtlijn nog wel:
‘laat het over je heenkomen, zoek geen
houvast’.) Ik bleef na de voorstelling achter
met een onverwacht gelukzalig gevoel: dit
konden ze mij nooit meer afnemen. Alsof
mijn eigen droom daar voor me in vervulling was gegaan. Letterlijk dan. Of nee:
beeldelijk.
[]

gelukzalig gevoel
in vervulling gegaan
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tijdschriften als Maska, Ballet-Tanz en

en Theaterwetenschappen, werkt

1994 werkte ze als dramaturge en

Erasmushogeschool Brussel. Hij

Performance Research.

als freelance theatercriticus voor

kostuumontwerper bij verschillende

bereidt een proefschrift voor over de

Anne Dekerk, redacteur van Etcetera,

De Morgen en Klara, en is redacteur po-

gezelschappen. Op dit moment toert

opvoeringsgeschiedenis van Britan-

studeerde theaterwetenschap en is

diumkunsten voor het kunstkritische

ze met eigen werk, 'Flatland' en 'Odi-

nicus aan de Université de Paris X. Hij

psycholoog (psychoanalyse). Daar-

tijdschrift rekto:verso.

lia'. Dorothea Richter leeft en werkt

is tevens redacteur van rekto:verso.

naast is ze lid van het kunstenaarscol-

Paul Hynes woont en werkt in Berlijn

als freelance illustrator en grafisch

Bruno Vanobbergen is als doctoras-

lectief Echo.Base.

als fotograaf.

ontwerper in Hamburg. Ze studeerde

sistent verbonden aan de Vakgroep

Sally De Kunst, redacteur van Etcete-

Mette Ingvartsen studeerde af aan

communicatie-ontwerp en illustratie

Pedagogiek van de Universiteit Gent.

ra, studeerde theaterwetenschappen.

P.A.R.T.S. Sindsdien danst ze en maakt

in Hamburg en Parijs.

Hij behaalde zijn doctoraat in de Peda-

Momenteel werkt ze samen met Arco

ze ook eigen werk. Haar laatste voor-

Roen (Jeroen Lommelen) studeerde af

gogische Wetenschappen in 2003. Zijn

Renz aan het opzetten van Monsoon,

stelling is 'Why we love action'.

als beeldend kunstenaar, optie Foto-

interesse gaat hoofdzakelijk uit naar

een uitwisselingsplatform tussen

Rudi Laermans is als gewoon hoogle-

grafie, aan de Sint Lukas Hogeschool

het brede thema van kind, opvoeding

Aziatische en Europese kunsenaars, en

raar verbonden aan de Faculteit Soci-

te Brussel. Momenteel volgt hij de

en cultuur, waarbij hij vooral publiceert

is ze verbonden aan Theater Gasthuis

ale Wetenschappen van de K.U.Leuven,

opleiding Scenografie aan de Kunst-

over de relatie tussen recente feno-

voor het ontwikkelen van een interna-

waar hij deel uitmaakt van het Centrum

academie van Antwerpen. Eén van de

menen binnen de kinderleefwereld en

tionaal onderzoeksplatform.

voor Sociologisch Onderzoek (CeSO)

belangrijkste thema’s in Roëns werk is

de betekenis hiervan voor opvoeding

Daniëlle de Regt, redacteur van Etce-

en het Centrum voor Cultuursociologie

de grens tussen fictie- en non-fictie,

en onderwijs.

tera, studeerde vertaler/tolk, film- en

leidt. Hij is tevens gastdocent Theorie

die vervaagd wordt door de onweer-

Els Van Steenberghe kunstweten-

beeldstudies, theaterwetenschap en

aan P.A.R.T.S. (Brussel) en binnen de

staanbare, menselijke drang naar

schapster en dramaturge, bereidt een

cultuurmanagement. Momenteel is ze

opleiding Critical Studies van Lund

escapisme.Mia Vaerman studeerde

doctoraat voor aan UGent over de

onderzoeksmedewerker bij de Hoge-

University & Malmö Art Academy.

filosofie aan de K.U.L , en voordracht

evolutie van een kindbeeld in het

school Antwerpen, en medewerker

Peter Lenaerts werkt als musicus

aan het Muziekconservatorium van

jeugdtheater en stelde de essaybundel

cultuur voor De Standaard .

en geluidsontwerper. Onder de

Brussel. Aan de Vakgroep Filosofie

'Groot Toneel. Teksten over jeugdthe-

naam [‘aisikl’] bracht hij drie albums

van de Universiteit Antwerpen (UA)

ater' samen.

uit. Hij heeft samengewerkt

bereidt ze een doctoraat voor over het

met verschillende kunstenaars

Geheugen van het lichaam bij Maurice

zoals Vincent Meessen, Inneke

Merleau-Ponty en Henri Bergson.

Waeyenberghe en Mette Ingvartsen.

illustratie: Dorothea Richter
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Algemeen Directeur Peter de Caluwe
Muziekdirecteur Kazushi Ono
OPERA
PHAEDRA – 9/2007
Hans Werner Henze

GIULIO CESARE IN EGITTO – 1-2/2008 LA FORZA DEL DESTINO – 6/2008
Giuseppe Verdi
George Frideric Handel

.JDIBFM#PEFS1FUFS.VTTCBDI0MBGVS&MJBTTPO 3FOn+BDPCT,BSM&SOTU6STFM)FSSNBOO

,B[VTIJ0OP%JSL5BOHIF

MITRIDATE, RE DI PONTO – 10-11/2007 WOZZECK – 2-3/2008
Alban Berg
Wolfgang Amadeus Mozart
.BSL8JHHMFTXPSUI3PCFSU$BSTFO

.BSL8JHHMFTXPSUI%BWJE'SFFNBO

AVIS DE TEMPÊTE – 11/2007
Georges Aperghis

MÉDÉE – 4-5/2008
Luigi Cherubini

(FPSHFT&MJF0DUPST(FPSHFT"QFSHIJT

$ISJTUPQIF3PVTTFU,S[ZT[UPG8BSMJLPXTLJ

DANS
Sidi Larbi Cherkaoui
Anne Teresa De Keersmaeker
Israel Galván
Akram Khan
Nederlands Dans Theater 1
Sasha Waltz

WERTHER – 12/2007
Jules Massenet

LA LUMIÈRE ANTIGONE – 4/2008
Pierre Bartholomée

THEATER
Ivo van Hove

,B[VTIJ0OP(VZ+PPTUFO

,PFO,FTTFMT1IJMJQQF4JSFVJM

DIDO & AENEAS – 1/2008
Henry Purcell

DESCRIZIONE DEL DILUVIO – 4/2008
Mauro Lanza / Paolo Pachini

"UUJMJP$SFNPOFTJ4BTIB8BMU[

*OGPUJDLFUTXXXEFNVOUCF

CONCERT & RECITAL
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Provinciaal Domein Dommelhof
Programma Cie Acides animés (F), Cie LMNO (F),
Chrome (AUS), Mario Queen of the Circus (USA), Pierre
Pilatte & Auprès de ma Blonde (F), Stenzel & Kivits (NL),
The Primitives (B)
Enkel in Hamont en Bree Ephémère (F)
Exclusief voor Tongeren Xarxa (ESP)

Karavaan
Hamont-Tongeren-Bree
29, 30 juni & 1 juli - gratis
29 juni
30 juni
1 juli

Info:

Hamont
Tongeren t.g.v. Kunsterfgoedfestival Artuatuca
Bree

Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5, B-3910 Neerpelt
Tel 011 80 50 02
theateropdemarkt@limburg.be
www.theateropdemarkt.be

limburg.be/dommelhof

FIN DE SAISON EXTRA
14/06 > 01/07, Kaaitheater & Kaaitheaterstudio’s
T H E AT E R :
•
•
•

Tg Monk DAKHEMELRUIMTE (de Titanen Trilogie)
Dood Paard SCHUUR
Jan Decorte Müller/Traktor (try-out)

PERFORMANCE:
•
•
•

er
t
a
e
h
t
i
a
ka

Mette Ingvartsen Why We Love Action
Kris Verdonck I / II / III / IIII (try-out)
PONI Project 2: Soma Sema (performance & concert)

MUZIEK:
•
•
•
•

Willem Breuker Kollektief Faust, F.W. Murnau (filmconcert)
Alain Franco Goldberg Variationen
Walter Hus De Nacht (kinderopera)
Alain Franco & Jean Luc Ducourt Figure de voisinages
(dans & concert)

www.kaaitheater.be – 02 / 201 59 59

K/W PRODUCEERT VOORSTELLINGEN, EVENEMENTEN,
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN HET VELD VAN DE
HEDENDAAGSE DANS. EEN GROEP KUNSTENAARS
EN THEORETICI UIT VERSCHILLENDE DISCIPLINES REALISEREN HUN PROJECTEN BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND K/W. ALS AUTONOME CELLEN VOEREN
ZE ELK EEN EIGEN ARTISTIEKE KOERS ONDER EIGEN
NAAM.

ALEXANDER BAERVOETS
MARC VANRUNXT
JEAN LUC DUCOURT
F,R,O,G,S OS
SARMA
PAUL DESCHANEL MOVEMENT RESEARCH GROUP

k/

w

KUNST/WERK
WWW.KUNST-WERK.BE

Paul goes to Potsdam
for
Ars & Labor
11-17 juni 2007
fabrik Potsdam

Projekt1

03.05.2007

16:38 Uhr

Seite 1

0708: BEPROEFD REPERTOIRE EN PREMIERES

… Pareltjes van verschillende regisseurs

… aangevuld door nieuw werk :

IK VAL… VAL IN MIJN ARMEN (JOHAN SIMONS) | IK WIL DAT JIJ
EEN BEER WORDT (SANNE VAN RIJN) | PLATFORM (JOHAN SIMONS)
MAGNA PLAZA (WUNDERBAUM) | OPENING NIGHT (IVO VAN HOVE)
MARTENS (BART MEULEMAN EN KOEN DE SUTTER) | ÜBER (SANNE VAN RIJN)
HET LEVEN EEN DROOM (JOHAN SIMONS) | MAETERLINCK (CHRISTOPH
MARTHALER) | ORESTEIA (JOHAN SIMONS) | WUNDERKEUZE (WUNDERBAUM) | DE ASIELZOEKER (JOHAN SIMONS) | UTOPIA GMBH/HANGENDE
TUINEN (PETER VERHELST)

TIEN GEBODEN (JOHAN SIMONS) | MERLIJN (JOHAN SIMONS) INSTINCT
(JOHAN SIMONS) | KAMP JEZUS (WUNDERBAUM) | FORT EUROPA (JOHAN
SIMONS) | DE KONING STERFT (AUS GREIDANUS JR.)
Pareltjes van verschillende regisseurs aangevuld door nieuw werk
en we zetten de huisruil met onze collega’s uit Toneelhuis
Antwerpen verder en versturen eenzelfde uitnodiging richting KVS
Brussel. Ook Tg Stan en Ceremonia krijgen vrij spel in onze zaal.

Vraag onze uitgebreide seizoensbrochure aan en reserveer nu uw abonnement op 09 225 01 01 en www.ntgent.be
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www.toneelhuis.be
03 224 88 44

?<KKFE<<C?L@JN<IBKD<KJL9J@;@<JM8E;<JK8;8EKN<IG<E#
;<GIFM@E:@<8EKN<IG<E<E;<MC88DJ<FM<I?<@;
M%L%1CLBM8E;<E9FJ:?#AF;<EJKI88K*#)'''8EKN<IG<E

2007
2008

INFO / ABONNEMENTEN / KAARTEN
> 070 22 02 02
> WWW.VLAAMSEOPERA.BE

La Damnation de Faust / Siegfried
Le Nozze di Figaro / La Strada
Dialogues des Carmélites / La Sonnambula
Villa Vivaldi / Götterdämmerung
DE VLAAMSE OPERA IS EEN INSTELLING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN GENIET DAARNAAST DE STEUN VAN: DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, DE PROVINCIE ANTWERPEN,

DE STAD GENT, DE STAD ANTWERPEN & DE NATIONALE LOTERIJ STRUCTURELE SPONSOR: DE NATIONALE LOTERIJ STRUCTURELE SPONSOR VLAAMSE OPERA GENT: SIDMAR
PROJECTSPONSOR OPERA-EXPLORER: KBC MEDIAPARTNERS: DE MORGEN, KNACK-WEEKEND KNACK-FOCUS KNACK, KLARA MET DANK AAN: DE LIJN
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PATRÍCIA PORTELA - BANQUET

DI 20 T/M ZA 24/11 - première – incl. maaltijd
Portugese artieste Portela serveert een banket in de Balzaal. Ze plaatst
performers, filosofen én toeschouwers samen aan tafel en schotelt hen een
debat/performance voor dat nieuw licht werpt op klonen en het toekomstige
mensbeeld.
Met: Christoph de Boeck (muziek), Annick Gernaey (kok), Anton Skrzypiciel,
Célia Fechas, Yukiko Shinozaki, Andries Fluyt,…

CREW / ERIC JORIS - O_REX - za 29/09 & wo 03 t/m za 06/10 - première
KRIS VERDONCK - I/II/III/IIII - vr 16 & za 17/11 - première

INFO: WWW.VOORUIT.BE - T. 09 267 28 28

T/raum(a)*68

TENTOONSTELLINGSPROJECT
HALLEN - BELFORT (BRUGGE), 1/09/2007 - 7/10/2007
ORGANISATIE: CULTUURCENTRUM BRUGGE
www.traum68.be (under construction)

vrij naar coverfoto van ‘65th Art Directors Annual’, ontworpen door Bob Gill en gefotografeerd door Marty Jacobs

advertentie etc april.indd 1

09-03-2007 16:20:42

Expo S.M.A.K.
vzw S.M.A.K.
Citadelpark
9000 Gent
België

Kendell Geers
21.04.... 26.08.2007

T +32 9 221 17 03
F +32 9 221 71 09
museum.smak@gent.be

Kendell Geers: Zelfportret, 2005

www.smak.be

Er loopt eveneens een tentoonstelling Kendell Geers ‘Auto-Da-Fé’
B.P.S 22 - Charleroi 17.03. - 3.06.2007 http://bps22.hainaut.be
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BELGIE
FRANKRIJK
CANADA
NEDERLAND
————————————————————————
INTERNATIONALE
AUTEURSVENNOOTSCHAP
PROJECTBEURZEN
JURIDISCH ADVIES
RECHTENBEHEER

SACD
Koninklijke
Prinsstraat 87
1050 Brussel
www.sacd.be

Het
alternatief
voor
auteurs
uit de
podiumkunsten
voor toneelauteurs, choreografen en componisten van
scènemuziek

SACD IS PARTNER VAN DE
PODIUMKUNSTENFESTIVALS
Festival d'Avignon, Montpellier Danse,
Nîmes Culture...
EN ONDERSTEUNT
het Kunstenfestivaldesarts, Theaterfestival
van Spa, British Twist en de magazines
Scènes en Etcetera.

Voor meer info
Auteursdienst
Linda Lorie
T 02 551 03 42
F 02 551 03 75
auteursdienst@sacd.be

©foto: Peter Lenaerts | vanuit het werkproces van Why We Love Action, Mette Ingvartsen
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