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Nieuwe Ro Theater keert
het huis binnenstebuiten

THEATER
Ro Theater, Boogaerdt/
VanderSchoot
#Our House
HHHHH

Bij het betrekken van een nieuwe
woning hoort verkennen, aanpas-
sen, je de ruimte eigenmaken. Het
artistieke theatermakersduo Boog-
aerdt/VanderSchoot, waarvan Bi-
ancaVan der Schoot de nieuwe ar-
tistiek leider van het Ro Theater is,
keert de ruimte van het Ro Theater-
gebouw in #Our House binnenste-
buiten. De rondgang door het ge-
bouw houdt hetmidden tussen een
expositie en een performance, even
chaotisch als associatief.
De eerste ruimte is misschien wel
demeest poëtische. Vrijwel leeg,
met gele stoelen langs demuren en
een even gele sculptuur die doet
denken aan een gevallen engel.

Over de koptelefoon klinkt een as-
sociatieve tekst vanGeorges Perec
over wat een ruimte allemaal kan
zijn of niet-zijn, hoe hij gedefini-
eerd kan worden of juist vloeibaar
is.
Van hieruit kom je in een chaoti-
sche en lawaaiige ruimtemet veel
hoeken en hoogteverschillen, vol
mensen die bezig zijnmet het
vormgeven van hun ‘plekje’, hun
huisje. Eenmeisje klimt in een gar-
deroberek, bekleedt dit met dekens

en kussens enmaakt er zo een nest
van. De boel wordt gezellig gemaakt
met kleedjes, gordijntjes en lamp-
jes. Dan begint het grote afschei-
den: schuttingen wordenmet veel
getimmer neergezet, geluid van
boormachines en zagen.Wanneer
het publiek bijna opgesloten is,
vlucht het de volgende ruimte in, de
hal. Daar is het open en licht, maar
ook onherbergzaam, onveilig. Men-
sen proberen een huis temaken van
kartonnen dozen of verstoppen zich
in grote kratten. Het roept associa-
ties opmet vluchten en nergens
thuis zijn.
Overal hangen en staan beelden van
kunstenaar David Bade, gemaakt
vanmet dikke plasticachtige verf
overgoten gebruiksvoorwerpen.
Bade werkt graag vanuit co-creatie
en uit met zijn werk op humorvolle
wijze kritiek op het hedendaagse
leven. De perfecte partner voor dit
project dat het leven buiten het
theater naar binnenwil halen.
Het publiek wordt de trap opge-
stuwd naar de theaterzaal voor deel
drie van de tour: een beeldende per-
formance in een grote glazen doos.
In een reeks tableau-vivants leren
we een groep plastic-mensen ken-
nen. Hun plastic maskers en seks-
loze beige outfits in een klinisch
flatje met zachtgeel bankstel, con-
trasteren op pijnlijke wijzemet de
‘natuur’ die de flat binnendringt.
Steeds weer kijken ze vragend de
zaal in, alsof ze het publiek om dui-
ding vragen. Ongemakkelijk en hi-
larisch tegelijk. Met #Our House
breekt het Ro Theater met de tradi-
tie van klassiek theaterhuis om een
meer polymorfe kunstinstelling te
worden.
Sara van der Kooi

nog t/m 2 oktober
www.rotheater.nl

In ‘#Our House’ gaat het van de ene naar
de andere ruimte. FOTO SANNE PEPER

Man, wat
spelen deze
musici mooi

WERELD
Kayhan Kalhor & Toumani
Diabaté
Morgenlandfestival
HHHHH

Tweemannen, bij benadering
even oud, beide wereldwijd
vermaard vanwege de fabel-
achtige beheersing van hun
snaarinstrument; ze gaan op
het podium zitten, stemmen
en zonder bladmuziek, zon-
der elkaar zelfs maar aan te
kijken, beginnen zemuziek te
spelen die klinkt alsof ze er al-
tijd al was.
Niets is minder waar. De twee
muzikanten in kwestie zijn de
samenwerking pas recentelijk
aangegaan en hebben elk een
heel andere achtergrond. Kay-
han Kalhor komt uit Iran. Zijn
instrument is de kamancheh,
een viersnarige vioolachtige
die voornamelijk gestreken
wordt, maar door Kalhor ook
tokkelend en percusief wordt
bespeeld. Hij is een promi-
nent vertolker van klassieke
Perzischemuziek en een
groot improvisator. Toumani
Diabaté stamt uit deMalinese
dynastie van koraspelers, een
uit een kalebas vervaardigde
harp.
Zowel de kamancheh als de
kora hebben een heel speci-
fiek geluid waarbij het groot-
ste risico is dat het allemaal te
smaak- en sfeervol wordt. De
kamancheh heeft een indrin-
gende, klagelijke klank waar-
bij je als vanzelf wind hoort
en warmte voelt. De kora
sprankelt juist, klaterende
kristalheldere tonen. In ver-
keerde handen zou het te veel
van het goede zijn, maar de
maestro’s wisten puremooi-
spelerij te vermijden.
De samenwerking leek nog te
pril om op de goedemanier
soms ook respectloos te zijn.
De twee voelden elkaar feil-
loos aan, maar bleven uit el-
kaars vaarwater. Nu en dan
leek demuziek weg te doeze-
len, maar in werkelijkheid
was het anderhalf uur du-
rende concert zo voorbij. Ja,
het kan wat scherper, maar
manwat spelen beidemusici
mooi en wat passen die bij-
zondere instrumenten prach-
tig bij elkaar.
Mischa Andriessen

Rondgang door gebouw
houdt hetmidden
tussen een expositie en
een performance
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Mensen met gefnuikte passie zijn
niet onmenselijk, wel tragisch

THEATER
Toneelgroep Amsterdam /
Toneelhuis
De dingen die voorbijgaan
HHHHH

Lot heeft niet zoveel met oude
mensen.Wegkwijnende wezens
zijn het in een te grote jas, zegt hij.
Maar veel eerder nog symboliseren
ze voor hem de aftakeling die hem
nog te wachten staat. Met als gevolg
dat zijn leven niet veel anders voor-
stelt dan apathisch wachten op de
dood. Ook zijn grootmoeder wacht
op de dood, maar dan vooral omdat
ze haar decennia-oude geheimen
mee haar graf in kan nemen.
Vorig jaar regisseerde Ivo van Hove
bij Toneelgroep Louis Couperus’
‘Stille kracht’, nu brengt hij, in sa-
menwerkingmet het Antwerpse To-
neelhuis, een bewerking van ‘Van
oudemensen, de dingen die voorbij
gaan’ op het toneel. Centraal in het
boek staat demoord die de oudeOt-
tilie zestig jaar eerder met haar min-
naar pleegde op haar man en de va-
der van haar kinderen. Demoord is
geheim gebleven, maar desalniette-
min lijkt de gebeurtenis een zwart
gat waarin alle levenslust van haar
familieleden lijkt te zijn verdwe-
nen. Lot probeert daaraan te ont-
snappenmet demeer levenslustige
Ellie, maar dat mislukt faliekant.
Zwarte schimmen zijn de persona-
ges in de voorstelling van Toneel-
groepAmsterdam, die zich, soms
apart, soms als donkeremassa, gela-
ten over de lichte vloer slepen. Of ze
kijken vanaf de lange rijen stoelen
aan weerszijde van de vloer naar de
anderen, net zoals het publiek via
een spiegel op de achterwand naar
zichzelf kijkt.
Het is een slimme verbeelding van
de calvinistischemores en de bijbe-

horende sociale controle die alle
passie in de kiem smoort. Die hele
levens verwoest, omdatmen het le-
ven niet durft te leven, zoals Lot. Of
omdat de zonde van die passie le-
vens en generaties langmeegedra-
gen zal moeten worden, zoals in het
geval vanOttilie.
De enscenering waarin de thema-
tiek is gegoten, is vaak beeldschoon,
maar hetmaakt de personages ook
weinigmenselijk. Daarbij helpt de
voor ToneelgroepAmsterdamwat
karikaturale enmelodramatische
speelstijl niet mee. Dat is een artis-
tieke keuze, de omstandigheden lij-
ken demenselijkheid uit de perso-
nages te hebben geperst, maar het
valt dan niet mee ommee te leven
met de zeer menselijke gevolgen
van die striktemoraal. Daar komt
bij dat er zoveel personages zijn dat
de verhalen enmotieven van een
aantal daarvan er nogal bekaaid van
af komen in twee uur speeltijd.
Mensenmet gefnuikte passie zijn
niet onmenselijk, ze zijn in de eer-
ste plaats tragisch.
Robbert van Heuven

Nog te zien tot en met 22 december
op de Ruhrtriënnale, in Antwerpen en
in Amsterdam

De kamancheh heeft
een indringende,
klagelijke klank, de
kora sprankelt juist
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