
Niemand is beter geschikt dan theatermaker Stef Aerts (28)
om dé voorstellingen van het najaar te tippen. Hij geeft zich niet
alleen lekker bloot in de tv-reeks Callboys, maar maakt vooral
ook deel uit van het jonge theatergezelschap FC Bergman.
Dat brengt in december weer 300 el x 50 el x 30 el op de planken,
een stuk over zondvloeden en collectieve psychoses.

De vijf
najaartips

van Stef Aerts IVO DIMCHEV
LES DAMNÉS
ONE MORE THING
THE MINISTER’S BLACK VEIL
COLD BLOOD
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ij laat zich pijpen op scène.Hij ver-
koopt zijn eigenhiv-geïnfecteerd
bloed.Hij overtuigt zijn publiek om
seks te hebben opde bühne, op een
achteloos rondslingerendematras.
Neen, IvoDimchev is niet vies van
wat provocatie.

Sinds zijn entree inhetVlaamse
podiumkunstenveld, beginditmillen-
nium, lijkt de excentriekeBulgaar –
een travestiete verschijningmet
indrukwekkende falsetstem– tekic-
kenophet exposerenvanbloot: zijn

eigenbloot (I-on, 2011), dat vanzijnperformers (X-
on, 2011) en inTheP-Project (2012) zelfshet bloot
vanzijn toeschouwers.Nu isnaakt indeVlaamse
podiumkunstenniet bepaaldopzienbarend,maar
watDimchevswerkandersmaaktdandat van
anderen, is zowelde radicaliteit vanwat er te zien
valt als depolitiekeondertoonervan.

Macht enmisbruik
Dimchevmaakt performances in de oorspronke-
lijke betekenis vanhetwoord: alles gebeurt hier,
nu en in het echt. Geendoen-alsof-seks. Geen
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Noem Ivo Dimchev (°1976)
geen relnicht. De Bulgaarse
schrijver, regisseur, performer,
travestiet en zanger heeft veel
meer in zijn mars dan wat
vuile praatjes of choquerende
plaatjes. In zijn performances
zoekt hij de grenzen op van
wat toonbaar is, maar niet
zonder hoger doel.
EVELYNE COUSSENS

erotiserende plaatjesmet suggestieve fade-outs.
Neen:Dimchev stelt, vaak in het kille schijnsel
van de zaallichten, de lichamenaanwezig en
toont alles in your face.

Verontrustenddaarbij is dat er in combinatie
met het naakte lichaamvaakmacht enmisbruik
in het spel zijn. DeBulgaar speeltwrede spelletjes
rondhet exposeren en exploiteren vanhet lijf.
Een kapitalistische samenlevingwaarin alles te
koop is, vormt daarbij hetweinig opwekkende
achtergronddecor, zoals inLili Händel (2007),
waarin hij staaltjes van zijn bloed aftapt en per
opbod verkoopt aan zijn publiek. Omgekeerd
betaalt hij zijn toeschouwers danweer royaal om

zich inThe P-Project (2013) schaamteloos te tonen
– in diverse graden van exhibitionisme.

Het zou inderdaad fout kunnen klinken: de
almachtige regisseur die zijn performers of zijn
publiekmet voorbedachten rade inzet in zijn
spectaculaire spel. Critici verwijten hemener-
zijds dat ‘misbruik’, anderzijds ookhet feit dat hij
de uitbuiting vanhet lichaam toont,maar daar
niets constructiefs tegenover zet.

Kwetsbaarheid
Het eerste verwijt blijftmoeilijk overeind bij de
vaststelling datDimchevniet zelden de controle
over zijn show, en daarmee zijnmachtspositie, op
de helling zet. Veel van zijn performances bevat-
ten een interactief element dat het publiek de
touwtjes in handen geeft. InFBTheater (2015) laat
hij het publiek via Facebook reageren en ver-
werkt hij die streamof commentsdirect in de dia-
logen vande performers.Hij kannooit voorzien
wat het resultaat zal zijn.

InThe P-Project is het nog spannender: daar
nodigt hij toeschouwers uit omzijn plaats in te
nemenop scène. Op sommige avonden levert dat
een vreemde coupop vanmensendie zich –

Rasprovocateur
met romantischeziel

Dimchev speelt
wrede spelletjes rond

het exposeren en exploiteren
van het lichaamH
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DMtips
Love at first sight
De Antwerpse cultuur-
tempels (Monty, DE
Studio, Arenberg...)
slaan de handen in
elkaar voor een zes-
daags festival over de
liefde. Met nieuwe en
oude(re) artiesten. Met
Shakespeare en blote
lijven. Bezoek zeker ook
de tijdelijke nachtwin-
kel/sisha-bar/peep-
show van Benjamin
Verdonck en Thomas
Verstraeten in de
Bourla.
13-18/9 in Antwerpen,
loveatfirstsight.be

Sneeuw
Sneeuw van de Turkse
Nobelprijswinnaar
Orhan Pamuk is een
boek over liefde, poli-
tiek, religie en de zoek-
tocht naar identiteit. In
de theaterbewerking
van Luk Perceval zal dat
niet anders zijn. Al
voegt die er wellicht
een actueel laagje over
de situatie in Turkije aan
toe.
11-14/12 in Vlaamse
Opera Gent, daarna
op tournee, ntgent.be

Cabane
Titus De Voogdt, Joris
Hessels en Robrecht
Vanden Thoren spelen
de hoofdrollen in dit
verhaal van Compagnie
Cecilia over vaders en
zonen. En een moeilijk
verleden dat steeds
weer opborrelt. Omdat
de tickets zo snel de
deur uit gingen, zijn er
al nieuwe voorstellin-
gen gepland.
13-29/10, De
Expeditie in Gent,
compagnie-cecilia.be

Bonte Nacht
Bonte nacht is het
relaas van drie mensen
die zichzelf en elkaar
met emmers verf
bekladden. Net zolang
tot ze tot extravagante,
glibberige wezens
transformeren. Wezens
die zo uit kinderdromen
lijken te komen.
Een coproductie van
De Maan en Tuning
People, voor kleuters
vanaf 4 jaar.
8-9/10 in DeMaan
inMechelen,
daarna op tournee,
demaan.be

Nicht schlafen
De nieuwste creatie van
Alain Platel en Ballets C
de la B. Inspiratie vond
Platel bij componist
Gustav Mahler en het
getroebleerde
Oostenrijk van begin
20ste eeuw. Voor het
decor werd de hulp van
kunstenares Berlinde
De Bruyckere ingeroe-
pen.
Première op 1/9 op de
Ruhrtriënnale, daarna
op tournee in o.a.
Antwerpen en Leuven,
lesballetscdelab.be

Young Baghdad
Geen theatervoorstel-
ling, maar een debat.
Over jongeren in
Bagdad en hoe zij naar
zichzelf en hun toe-
komst kijken. Een idee
van theatermaker
Mokhallad Rasem na
een workshop die hij
vorige zomer gaf aan
de Universiteit van
Bagdad.
13-14/10 in
Antwerpen,
toneelhuis.be

onvoorbereid en spontaan, letterlijk en/of figuur-
lijk – blootgeven. Endat ismeteenhet antwoord
ophet tweede verwijt.

Dimchev lijkt spektakel te creëren,maar het
resultaat is het omgekeerde: zijn performances
leggen een grote, ontroerende kwetsbaarheid
bloot. De exuberante ‘figuur’ Dimchev is een en al
theater,maar de dikke lagenmake-up endeuit-
zinnige acts lijken vooral te vertellen dat daaron-
der eenmens schuilt die de grenzen opzoekt van
begrippen als verlangen, intimiteit en zelfs –
godallemachtig – liefde.

Hetmeest doorvoeld doetDimchev datwan-
neer hij zingt.Wie hemeenmaal aanhetwerk
heeft gehoord, kan die diepe, dierlijke, en dan
weer hoge, loepzuivere stem,moeilijk nog verge-
ten. Als dat geen grote kunst is.

Ivo Dimchev is dit najaar twee keer te zien
in Kaaitheater, waar hij artist in residence is.
Concerto speelt opwoensdag 12 oktober,
Operville op vrijdag 14 oktober, telkens
om 20.30 uur. kaaitheater.be

Waarom
Ivo
Dimchev?

Ivo Dimchev is
een cross-over
tussen een
bodybuilder,
een contra-
tenor en een
travestiet. Een
figuur die Aerts

al jaren intrigeert,
maar van wie hij tot
nu nog nooit een
voorstelling kon
meepikken.
Verwacht een niet
echt traditionele
voorstelling die
balanceert op de
grens tussen theater
en performance.
“Maar dat zijn vaak
de dingen die ik het
interessantst vind.
Het theater van van-
daag moet open-
staan, moet grenzen
negeren, en dat is
precies wat iemand
als Dimchev doet.”

1
► Ivo Dimchev (l.) in Operville. Stef Aerts: ‘Het theater van vandaag
moet grenzen negeren, en dat is precies wat Dimchev doet.’ © RV
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‘OneMore
Thing’
- Benjamin
Verdonck

Helemaalnieuw
isOne More
Thingniet, de
voorstellingging
vorig jaar inpre-
mière,maarvol-
gensAertsmag
het stukniet in

de lijst ontbreken.Net
alsLes Damnés is de
voorstellingvan
BenjaminVerdonck
zeerpoëtisch,maarvor-
melijk is ze zowathet
tegenovergestelde van
VanHovesmastodont.

One More Thing is
eenkleinevoorstelling
endatmag je letterlijk
nemen. Het is theater
ophuiskamer-niveau,
waarbij per voorstelling
ampervijftienmensen
publiekbinnenkunnen.
“Maardat isniethet
enigebijzondere”, zegt
Aerts. “Verdonck speelt
een soort poppenkast,
waarbij zijnmarionet-
tengeenpoppenzijn,
maar letters engeome-
trischefigurendie een
vreemdsoortige choreo-
grafieopvoeren.”

DeAntwerpsekun-
stenaar staat bekendom
zijnout of the box-crea-
ties. Inhet verleden
pakteVerdonckaluit
met eenmansgroot
zwaluwnest, dode
vogels opdeMeir, een
tiendagendurende
voorstellingopeenflat-
gebouweneenpapieren
kasteeltje voor sans-
papiers.
Maatschappelijk enga-
gement isnooit verweg,
maar is steeds verpakt
inhumor.

Aerts: “Niet alleende
voorstellingOne More
Thing is trouwenseen
aanrader.Het stuk is
gebaseerdopeenzinuit
het boekDe duivel op de
heuvelsvanCesare
Pavese, enookdat kan
ikwarmaanbevelen.”

OneMore Thing,
op 19 en 20 november
inMuseumM
in Leuven.

‘TheMinister’s Black Veil’
-WillemDafoe/Romeo Castellucci ColdBlood

- JacoVan
Dormael /
MichèleAnne
DeMey

VoorCold
Bloodwerkt
filmmaker
JacoVan
Dormael
samenmet
choreografe
MichèleAnne

DeMey.Hun vorige
samenwerking,Kiss &
Cry, uit 2011 is Aerts
alvast bijgebleven,
weer vanwegehet poë-
tische gehalte. Maar
ook: demultimediale
lagen, de cross-over
tussen theater en film.
“Ietswaarwijmet ons
collectief FC Bergman
ookmee spelen. In

Kiss & Crywerden veel
scènes uitgebeeld door
handendie geprojec-
teerdwerden op een
toneelbreed scherm.
Heel knap. Ook inCold
Blood zou ermet vin-
gers en filmprojecties
worden gewerkt. Deze
‘opvolger’wil ik dus
nietmissen.”

Cold Bloodbelooft
volgens deKoninklijke
Vlaamse Schouwburg

een evenpoëtische
trip vol verbluffende
visuele vondsten te
worden. Eenmix tus-
sen dans enbeeld,met
muziek vanRavel,
Schubert, David Bowie
en Janis Joplin.

VanDormael
(bekend vande films
Toto le héros,Mr.
Nobody enLe Tout
Nouveau Testament) is
de komende jaren een
vandenieuwe vaste
namendie verbonden
zijn aandeKVS. Cold
Bloodwordt zijn eerste
productie als artist in
residence.Het stuk
krijgt zowel een
Franstalige als een
Vlaamse versie. (KVDP)

Cold Blood, van
17 september 2016
tot 13maart 2017
in de KVS.

‘Les Damnés’- Ivo van Hove

DeBelg Ivovan
Hovemocht
afgelopenzomer
de70ste editie
vanhetprestigi-
euzeFestival
d’Avignonope-
nenmet zijn

nieuwsteklepper.Les
Damnés, eenbewerking
vandecultfilmLa
Caduta degli deiofThe
DamnedvanLuchino
Visconti, vertelt het ver-
haal vandeval vaneen
Duitse familie aande
vooravondvande
TweedeWereldoorlog,
het gevolg van incestu-
euze relaties, pedofilie,
nazicollaboratie en
onderlinge jaloezie.

Devoorstelling isVan
Hoves regiedebuutbij La
Comédie-Française en
wasmeteengoedvoor
extatische reacties en
recensies. “Hij creëert
een soort esthetiek van
het kwaad, endie is bij
vlagenverbluffend”,
schreefNRC
Handelsblad.

OokStefAerts zat in
hetpubliek inAvignon.
Enwasmeteenover-
tuigd: “Het is eenmasto-
dont vaneenproductie.

2
Eenbezwerendschouw-
spel. Inhoudelijk ishet
eenmokerslag in je
gezicht envormelijk is
het eenpareltje.”

Alleenalhet giganti-
scheknaloranjedecor
vanVanHovespart-
ner envaste sceno-
graaf Jan
Versweyveld is
indrukwek-
kend. “Het is
een spectacu-
laire voorstel-
lingdie
ondanksdie
grootsheid
tochpoëtisch
is. Een stuk
dat je
gewoon
gezienmoet
hebben, al zal je
erwel voornaar
Parijsmoeten.”

Les Damnés,
nog tot januari
2017 in
La Comédie-
Française
in Parijs.

3

“Er zijn twee
redenen
waarom jeThe
Minister’s Black
Veil absoluut
moet zien”, zegt
Aerts. “Eerst en
vooral omdat de

voorstelling is gemaakt
doorRomeo
Castellucci, eenmonu-
ment in het heden-
daagse theater en een
vandemeest interes-
sante en virtuoze thea-
termakers vanhet
moment.”

Bovendien slaat
Castellucci voor de
monoloog dehanden in
elkaarmetWillem
Dafoe. “Een acteur die
bij het grote publiek
vooral bekend is van
zijn films,maar die ook
een echt theaterbeest is
en daarmisschien zelfs

nog beter tot zijn recht
komt.” Eerder zagAerts
Dafoe aanhetwerk in
RobertWilsonsThe Life
and Death of Marina
Abramovic. “Toenwas
hij alvast indrukwek-
kend.”

The Minister’s Black
Veil verwijst naar de
gelijknamige novelle
van deAmerikaan
NathanielHawthorne,
een parabel uit 1837
over een dominee in

een klein dorp die om
onduidelijke redenen
beslist zijn gezichtmet
een zwarte sluier te
bedekken en zo een out-
castwordt. Castellucci
koos voor dezemono-
loog eenheel specifieke
locatie: een kerk.

TheMinister’s Black
Veil, van 13 t.e.m. 16
december in deSingel
in Antwerpen.
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