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P O D I U M

WOR ZEN WE NA MÈ BEZIG?
Met de hete adem van de rodeostier in de nek overschouwen 

in Desperado vier pantoffelhelden hun leven. 

‘W
or zen we na mè bezig? Hielemol nergens mè bezig.’
Harrie (Tom Dewispelaere) zet zijn filosofie kracht
bij door met zijn hand elk woord in de lucht te
plaatsen. Intussen zit hij vrijwel roerloos in
cowboy plunje op zijn barkruk. Net als buddy’s

Leo, Bert en Robin. Dat is tegelijk de kracht en de zwakte
van de desperate desperado’s: stokstil zitten en van kop-
zorgen doordrenkte woorden afvuren. Het levert een
straf beeld op – vier cowboys op een rij, vlak voor het pu-
bliek – maar niet altijd straffe scènes. 

Bart Meuleman houdt van puur theater.
Dat levert vaak vuurwerk op, maar nu dus
niet. Hij regisseert vier vrienden die in hun
favoriete saloon klagen over zagende bazen,
doortrapte exen, avontuurlijke echtgenotes
en nakende pensioenen. De droogkomische
tekst zit vernuftig in elkaar en parodieert
‘de man aan den toog’ (en bij uitbreiding
elke man) als een speelbal in de handen van
oversten en vrouwen.

Desondanks mist het stuk vaart. Meule-
man prikkelt zijn acteurs onvoldoende. Op

een barkruk zitten en zo tempo steken in een tekst die
 banaal klinkt, maar vol finesses, betekenisvolle stiltes en
stopwoordjes zit, is aartsmoeilijk. Dewispelaere slaagt er
het best in om mysterie en kleur in zijn personage te
 stoppen, door subtiel met mimiek, stem en spreekritme te
spelen. Dat zijn Harrie de weirdo van de bende is, helpt
ook. Collega’s Johan Van Assche, Kevin Janssens en Marc
Van Eeghem zetten overtuigende, herkenbare karakters
neer (een macho, een watje en een oude goedzak), maar ze

overstijgen de karikatuur amper. Dat het
vertelritme vaak even vlak gehouden wordt
als een door biernevels bedwelmd café -
gesprek is begrijpelijk, maar ook dat fnuikt
de spitsheid van het spel. Kortom, die sobe-
re regie is vooralsnog een blok aan de in
cowboylaarzen gehulde acteursbenen.

Tijdens de opvoering die ik bijwoonde,
verknalde een aanval van de slappe lach ook
nog eens het slot. ‘Wor zen we na mè bezig?’
zag je de vier denken. Eventjes hielemol
 nergens mè bezig, jongens.

E LS  VAN  ST E ENB E RGH E

HET REKWISIET
Deze rodeostier wordt 
niet bereden. De heren
gebruiken het ding als

uithuilplekje. Iconen van
stoerheid worden hier

trefzeker ontmaskerd als
camouflageattributen van

de weke mannenziel.

DESPERADO
Toneelhuis

Tot 1/6, Bourlaschouwburg,

Antwerpen; 5/6 in Haarlem.

toneelhuis.be
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SCafémeubilair 

TOM DEWISPELAERE 
en JOHAN VAN ASSCHE.
Het stuk loopt ook een

beetje op krukken.

Mediargus 

K n a c k F o c u s . b e 51

[DE MAQUETTE]
DE MEEUW
Topregisseur Thomas Ostermeier ensceneert Tsjechovs De meeuw bij
Toneelgroep Amsterdam. Jan Pappelbaum, de (als architect opgeleide)
scenograaf met wie Ostermeier al jaren samenwerkt, ontwerpt het scènebeeld.
‘Mettertijd worden onze decors almaar soberder. Er is steeds minder decoratie,
niets meer dan de meubels en rekwisieten waarmee de acteurs plaatsen en
situaties kunnen suggereren’, zegt Pappelbaum. Hij construeert zijn decors 
vaak rond een ‘middelpunt’. Vandaaruit bloeit het spel open. In De meeuw staat
een klein houten podium in het midden, haast tussen het publiek. Daar maken 
de acteurs met behulp van stoelen en tafels de locaties. ‘Eromheen heb ik een
weidse ruimte van licht ontworpen, afgebakend door wanden waarop tijdens 
de voorstelling live het landschap geschilderd wordt.’ (E .V .S .)  

DE MEEUW
Toneelgroep Amsterdam
Te zien op het Holland Festival, 16-23/6, Amsterdam. 
Vanaf 14/8 opnieuw in Amsterdam en Utrecht.
tga.nl

HERNEMING 

MARKTPLAATS 76
Needcompany
★★★★★
Een dorp rouwt op het
marktplein om enkele
gestorven kinderen. Triest
thema dat kleurrijk, rockend
en vol vuur gebracht wordt
door Jan Lauwers en zijn
uitgelaten performers. 

needcompany.org 

FESTIVAL 

HOLLAND FESTIVAL
Circus, explosieve dans,
statig muziektheater en
intieme opera. U beleeft 
het allemaal tijdens de
Amsterdamse hoogmis 
van het muziektheater.

hollandfestival.nl 

FESTIVAL 

JONG WILT
De Werf
Benieuwd naar de
toekomstige theatermakers?
De Werf stelt er twee aan 
u voor. Niet in de zaal, maar 
in hun industrieel ogende
werkplaats, want u krijgt
work in progress te zien.

dewerf.be

[DE AVANT-PREMIÈRE]
BEHIND THE JOLLY 
ROLL-DOWN SHUTTER,
WHERE PEOPLE LIK(E) 
EACH OTHER
‘Deze Mona-frontman Gregory
 Frateur heeft een wondermooie stem,
en ik houd van zijn melancholische
muziek’, legt Femke Heijens uit,
 leading lady van het prettig
 gestoorde punktheatercollectief
 Eisbär. ‘Beide passen perfect bij dit
stuk over wat er zich allemaal achter
gesloten rolluiken afspeelt.’ 
Waar mensen zich aan een Harlem

shake wagen, zoals in de trailer?
FEMKE HEIJENS : Dat filmpje hebben
we tijdens de fotosessie gemaakt.
We wilden de ploeg als een gezin
portretteren waarvan de kinderen
gebukt gaan onder een schuld -
gevoel, dezelfde fouten maken als
hun ouders, maar toch proberen om
gelukkiger te worden.
Klinkt als een gezinsdrama.
HEIJENS : In de breedste zin van het
woord. Naast elkaars familiefoto’s
bekijken, bestond een repetitiedag
uit een yogasessie, rijstwafels eten,
 liters hete thee drinken, praten en
naar klassiekers als Wonderful World
luisteren. En improviseren! Het
 geheel zal geen geheel zijn. Daar
houd ik niet van. Het wordt
 fragmentarisch. Te midden van rook,
muziek, de flashlights en gekleed in
mooie kleedjes nemen we je mee
 achter de rolluiken van ons leven,
waar de een zijn geluk van achter 
de computer zoekt en de ander in
partituren. Bijvoorbeeld. (E .V .S .)  

[NU IN HET THEATER]

BEHIND THE JOLLY ROLL-DOWN SHUTTER, 
WHERE PEOPLE LIK(E) EACH OTHER

Eisbär
Premièrereeks 30/5-1/6, 
Monty, Antwerpen
eisbarperformancegroup.be, monty.be

©
 V

É
R

O
N

IQ
U

E
 L

E
C

O
Q

U
E

©
 W

O
N

G
E

 B
E

R
G

M
A

N
N

©
 M

A
X

IM
 I
S

A
E

V

©
 K

O
E

N
 B

R
U

Y
N

E
E

L

©
 J

A
N

 P
A

P
P

E
L

B
A

U
M

Mediargus 


