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Theaterfestival maakt verrassende keuzes

Karl Van Welden zoekt de hoogte op

Niet de
grootste,
wel de
mooiste

Cultureel verantwoord gluren
In ‘Saturn II – cityscape’
maakt kunstenaar Karl Van
Welden een doorsnede van
Antwerpen. Vanuit een
centraal panopticum gluur
je naar zes performers in
de verte, van de haven tot
Linkeroever.

FILIP TIELENS

Het lijkt wel een modern Stone
henge, de acht monolithische kijk
boxen die opgesteld staan in een
cirkel op het veertig meter hoge
dak van de Eiermarktbuilding, in
de schaduw van de Boerentoren en
de OnzeLieveVrouwekathedraal.
Vandaaruit kan je met telelenzen
spieden naar subtiele, repetitieve
acties van performers die tot vijf
kilometer verderop staan. Het zijn
tableaux vivants die de tijd even
vertragen, terwijl de stad beneden
almaar voortjakkert. Een minima
listische soundscape draagt bij aan
die cinematografische, melancho
lische sfeer.
‘Ik heb zeker een half jaar ge
zocht naar een geschikte locatie in
Antwerpen’, vertelt Karl Van Wel
den. ‘Het moest een centrale plek
zijn, niet te hoog of te laag, met 360
graden uitzicht. Dit gebouw is
ideaal. Er woont een conciërge op
het dak, die het helemaal zag zitten
dat we hier neerstreken.’
Van Welden installeerde eerder
al observatiepunten in de natuur
van Terschelling, het Fort Napo
leon in Oostende en de drukke
metropolen Brussel en Marseille.

De jury van het Theaterfestival koos
vijftien producties die exemplarisch
zijn voor het voorbije seizoen. Daarbij
geeft het enkele geheimtips uit de
podiumwereld een stevig duwtje in
de rug richting een groter publiek.
FILIP TIELENS

‘Ibsen huis’ van Internationaal Theater Amsterdam, met een ronddraaiend huis op scène.

E

en aantal ‘gehypete
voorstellingen’, zoals
JR (FC Bergman) of
Marx (Stefaan Van Bra
bandt en Johan Hel
denbergh) selecteerde de Theater
festivaljury niet, naar eigen zeg
gen ‘omdat ze verdeelden, ook al
werden ze met grote urgentie ver
dedigd door sommige juryleden’.
Uit het verslag van de jury, met
daarin ook De Standaardrecen
sente Charlotte De Somviele,
blijkt duidelijk dat deze selectie
geen verzameling is van de meest
populaire producties. Geen com
promis waar niemand zich een
buil aan valt, maar ‘een consensus
met voorstellingen die door een
significant aantal juryleden door
dik en dun verdedigd werd’.
Dat leverde een fijne staalkaart
op, met een focus op een generatie
podiumkunstenaars tussen 35 en
45 jaar die op kruissnelheid draai
en, maar nog niet altijd een groot
publiek bereiken (in Vlaanderen).
Opera, musical en comedy kwa
men niet aan bod, vandaar dat het
meesterlijke Levend en vers van
Wouter Deprez niet op de lijst
prijkt. Criteria voor selectie waren
‘ambachtelijk inzicht’, ‘zin voor
avontuur’ en ‘schoonheid’, maar
ook ‘de relevantie’ van het stuk en
‘de maatschappelijke spanningen’
waartoe artiesten zich verhouden.

1. Leve het leven
Dat laatste lukte goed bij Am
nes(t)ie van Action Zoo Humain,
dat ‘de problematiek van de Syrië
strijders koppelde aan een van de
zwartste hoofdstukken uit de
Belgische geschiedenis: de colla
boratie’. Verstilder en poëtischer

is Conversations (at the end of the
world), waarin Kris Verdonck het
een uur lang zwarte as laat
sneeuwen op scène en volgens de
jury zo op ‘visueel verbluffende
wijze greep probeert te krijgen op
de absurditeit van ons bestaan’.
Uit het seizoen van Toneelhuis
werd dus niet gekozen voor JR,
maar ook niet voor kleppers als
Oorlog en terpentijn (Needcompa
ny/Jan Lauwers) of Vergeef ons

De focus ligt op een
generatie podium
kunstenaars tussen
35 en 45 jaar die op
kruissnelheid
draaien, maar nog
niet altijd een groot
publiek bereiken
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ambitieuze dwarsdoorsnede van
de maatschappij en al haar uitda
gingen’. Wonderboy Simon Stone
maakte bij Internationaal Theater
Amsterdam Ibsen huis, met een
ronddraaiend glazen huis op
scène dat hij, zo gebiedt de eerlijk
heid ons te zeggen, ook elders toe
paste in zijn twee ensceneringen
van De drie zusters.
Jammer dat Kleine zielen van
Ivo van Hove trouwens niet op de
lijst staat, nochtans een van zijn
allermooiste stukken uit de laat
ste tien jaar. Phobiarama werd
wel geselecteerd, maar helaas kan
Dries Verhoevens spookhuis van
de angst niet hernomen worden.

3. Leve de jeugd
‘Common ground’ van PlatformK en Benjamin Vandewalle. © Thomas Dhanens

(Guy Cassiers). Platina, het adieu
van Abke Haring bij het Antwerp
se stadstheater, staat wel op het
menu, al is het volgens ons niet
haar beste productie. Poquelin II
van tg Stan is er ook bij, ‘een kol
deresk, burlesk, grotesk, carnava
lesk, maar bovenal vitaal stuk
toneel dat het theatrale karakter
van het leven haarfijn blootlegt’.

2. Leve Nederland
Vier Nederlandse theaterstuk
ken werden geselecteerd, waaron
der twee geweldige stukken die
voor het eerst in Vlaanderen te
zien zullen zijn. Eric de Vroedt
brengt de vijf uur durende binge
watchmarathon The nation, ‘een
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Slechts twee jeugdtheaterstuk
ken pikte de jury eruit. De onzicht
bare man van Theater Artemis is
‘ongrijpbaar, anarchistisch kleu
tertheater’ waarmee Jetse Bate
laan zijn grote vorm bevestigt.
Een verrassing is Geef mijn hand
terug van Bronks, ‘een van de
meest wezenlijke en oprechte
producties van het seizoen’, geba
seerd op de ziekte van Parkinson
die de jonge vormgever Jan De
Brabander trof. Wel vreemd dat de
jury naast Kid van Bog en Het
Paleis keek en ook het hartver
warmende Inuk van Studio Orka
negeerde – maar goed, de Orka’s
kunnen ook niet elk jaar ge
selecteerd worden.

4. Leve de dans

‘21 pornographies’ van Mette Ingvartsen.
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Al lijkt Rosas wél een abonne
ment te hebben op het Theater
festival. Volledig terecht, want
Mitten wir in Leben sind is vol
gens de jury ‘een match made in

heaven' tussen Anne Teresa De
Keersmaeker en cellist JeanGui
hen Queyras. Met nog vier andere
dansvoorstellingen is het medium
dit jaar goed vertegenwoordigd.
Invited van Seppe Baeyens is een
van de meest geslaagde participa
tieve dansproducties die we ooit
meemaakten en dat is ook de jury
niet ontgaan. Al even inclusief is
Common ground van PlatformK
en Benjamin Vandewalle, een ‘on
verwachte, diep menselijke ont
roering’ tussen dansers met en
zonder beperking.
Eros en Thanatos zijn ook van
de partij. Mette Ingvartsen explo
reert in 21 pornographies ‘de
grens tussen geilheid en geweld
dadigheid’. Fabrizio Cassol en
Alain Platel brengen in het
dansante concert Requiem pour L.
een ontroerend memento mori
voor de L uit de titel, die iedere
avond opnieuw het tijdige voor
het eeuwige verruilt in de zwart
witte achtergrondfilm.

5. Leve het kleine
Buiten categorie is het klei
nood Voicing pieces van de Turkse
Begüm Erciyas, ‘een magische,
onvergetelijke ervaring’ waarbij je
tot je middel moet kruipen in drie
geluiddichte hokjes voor een spel
met stem en echo.
Uit de selectie van het Neder
lands Theaterfestival worden tot
slot de (Vlaamse) voorstellingen
Para (David Van Reybrouck, Ra
ven Ruëll & Bruno Vanden Broec
ke/KVS) en Daar gaan we weer
(Wunderbaum) gepresenteerd.
Het Theaterfestival, van 30/8 tot
9/9 in De Singel, Antwerpen.

Vanuit een box op een toren kijk je met een telelens naar performers vijf kilometer verderop. © Karl Van Welden

Maar Antwerpen blijkt andere
koek. ‘Het is de eerste stad die zo
dens is. Vanuit de hoogte krijg je
een goed beeld op de stadsplan
ning. Er wordt momenteel veel
gebouwd in Antwerpen. Meer dan
in andere steden was het hier echt
zoeken naar open ruimte.’

Vlug, bel de politie
Alle projecten van Verenigde
Planeten, Van Weldens organisa
tie, draaien om de nietigheid van
de kleine mens in het grote heelal.
De Saturncyclus is vernoemd
naar de planeet. Dat uit zich ook in
de vorm. ‘Rond Saturnus cirkelen
kleine manen, net zoals de perfor
mers rond dit uitkijkpunt. Voor
hen is dit trouwens een vreemd en
zwaar project. Ze spelen urenlang
op een soort eiland, mentaal en fy
siek. Er wordt constant naar hen
getuurd, maar zelf zien zij dat niet.’

Waar ze wel mee geconfron
teerd worden, zijn verbaasde blik
ken van passanten. ‘Zo is er een
performer die schijnbaar doelloos
rondwaart op een pleintje. Overal
reageren inwoners anders. In
Kopenhagen kwamen mensen na
twee dagen vragen of er wat met
haar scheelde. In Gent daaren
tegen belden mensen meteen de
politie of een ambulance.’ (lacht)
Het subversieve karakter van
Saturn schuilt in de stilstand, die
we niet meer gewend zijn in de
openbare ruimte. Benieuwd hoe
Antwerpen zal reageren. Alhoewel,
de Sinjoren kennen ondertussen
wel wat van immobiliteit, met de
grote werf in het centrum en de
files op de ring.

‘De performers
spelen urenlang op
een soort eiland,
mentaal en fysiek’
KARL VAN WELDEN

Kunstenaar

‘Saturn II – cityscape’, 13 juni,
tijdens de Antwerpse Kleppers.
Info en tickets via Toneelhuis.

Beschamend seksistisch schouwspel
Dans Choreograaf Thierry Smits wil een ludieke ode brengen aan

vrouwelijkheid in de man, maar dat draait volledig verkeerd uit.
‘Waw’ grossiert in de seksistische clichés.

Waw (We are
woman)
Cie Thor/Thierry
Smits.

¨èèèè
Tot 16/6 in Théâtre
Varia in Brussel. Dit
najaar in Vlaanderen.

W

ie ervan droomt om
ooit de Rode Duivels
te zien douchen, moet
zeker gaan kijken naar Waw
(We are woman). In een
replicakleedkamer gaan de elf
mannelijke dansers gezwind uit
hun truitjes en in de douche.
Deze vrij grappige openingsscè
ne vol testosteron bouwt voort
op het douchemoment uit Ani
ma ardens, Smits’ vorige voor
stelling. Die wist best te char
meren door de homoerotische
en vaak tedere momenten tus
sen dezelfde groep dansers.
Maar charmeren lukt totaal
niet in deze ‘vrouwelijke tegen
hanger’. Vanaf het moment dat
een danser zijn piemel naar
achteren trekt en een vrouwe
lijk geslachtsdeel imiteert,
loopt het al fout. In het uur er
na schetst Smits een gruwelijk
seksistisch beeld van vrouwe
lijkheid. Met plakband van de
dansvloer worden benen ont
haard. Een strookje bebloed

maandverband komt van onder
een jurk tevoorschijn. Er is een
trommelscène met pollepels en,
omdat het nog erger kan, een
betoging met kapstokken in
plaats van protestborden.
Vrouwen worden hier ach
tereenvolgens geportretteerd
als truttige modellen, huilebal
ken, gibbertrienen, poetsvrou
wen en exotische heksen. Sorry,
maar met de beste wil ter we
reld kunnen we daar geen eer
betoon aan de schoonheid en
zorgzaamheid van vrouwen in
zien.

Plagende varkens
Thierry Smits zal het beslist
anders bedoeld hebben, zoals
in de scène met de varkens die
de ‘verwijfde’ mannen komen
plagen – een knipoog naar
#BalanceTonPorc, het Franse
#MeToo. Het enthousiaste,
soms zelfs joelende première
publiek amuseerde zich blijk
baar wel, maar dat staat de

De benen ontharen met tape van
op de grond? Check. © rr

problematische kern van dit
stuk niet in de weg. Hier had
iemand, liefst een vrouw, tijdig
moeten ingrijpen en Smits’
equipe duidelijk moeten ma
ken: mannen, blijf bij uw
leest.
Misschien moet de Vrouwen
raad na Damso zijn pijlen eens
richten op deze voorstelling.
FILIP TIELENS

