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Eric Sleichim raakte zo van slag door de laatste film van Pasolini,
dat hij besloot er een voorstelling aan te wijden. Hij wilde achterhalen waarom
,,Saló of de 120 dagen van Sodom’’ zo’n monsterlijk testament moest zijn.
Interview.

BRUGGE.
RIC Sleichim kennen
we als saxofonist en
frontman van het
Blindman Kwartet.
Twee jaar geleden zette
hij de stap naar het muziektheater. Logisch, gezien zijn affiniteit met theater en het ruimtelijk vormgeven van experimentele klanken.
Transparant polste of hij niet
in een operaproject wou stappen. Dat vond Sleichim dan
weer een brug te ver. Liever dan
zich te schikken naar traditionele vormen, houdt hij ervan
om de dingen open te breken.
Voor zijn eerste totaalproject,
Men in tribulation (2004),
schreef Jan Fabre de tekst. Sleichim nam de regie en de muziek voor zijn rekening. Het
publiek stapte binnen in een rituele ruimte en kreeg via tekst,
beeld en muziek inkijk in de
hersenpan van Antonin Artaud.
.

,,IK ZAG SALO
TOEN IK TWINTIG
WAS EN VOELDE
ALLEEN WALGING’’

Eric Sleichim: ,,Wat je vandaag kan zien in horror- of pornofilms, is twintig keer erger.’’ © Guy Kokken

In Intra-Muros zijn we verhuisd van de hersenpan naar
de baarmoeder. Sleichim: ,,Het
eerste wat het publiek zal horen, is ruis. De ruis van je eigen
bloedsomloop, die je gewaarwordt als je ’s morgens ontwaakt. We zitten in een klankcocon. Er schijnt amper licht.
Het gebrek aan visuele prikkels
maakt je extra gevoelig voor
klanken. Geleidelijk aan verschuift de ruis naar lichaamsklanken en brede muzikale gebaren. Een contratenor zingt
madrigalen. Een engelachtige
stem die troost brengt en staat
voor het pure.’’
Met vuur praat Eric Sleichim
over het ontstaansproces van
zijn voorstellingen. Hij heeft
zich met grote verbetenheid op
zijn onderwerp gestort. Zijn
passie gaat uit naar gedreven
zielen, kunstenaars met een
Messiaanse opdracht.
Dit keer voerde ze hem naar
de schrijver en cineast Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Sleichim wilde weten wat Pasolini
ertoe bracht om zijn laatste
film te draaien, het gewelddadige en perverse Saló.
Sleichim: ,,Ik zag de film toen
ik twintig was en voelde alleen
walging. Ik moest zelfs de ogen
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sluiten. Onlangs kreeg ik de
dvd-versie in handen. Het
trauma bleek onderhuids nog
aanwezig. Waarom werd ik
door deze gevoelens overvallen? Want wat je vandaag kan
zien in horror- of pornofilms,
is twintig keer erger.’’
Pasolini baseerde zich op een
boek waarin Markies De Sade
zeshonderd perversies beschrijft. Ze worden uitgevoerd
op een soort hofhouding van
jonge mensen en ex-prostituees, van wie er na vier maanden
nog zestien overblijven. Pasolini verplaatste het verhaal naar
Saló, het laatste bolwerk van de
Italiaanse fascisten.
Sleichim: ,,Het gezelschap
wordt blootgesteld aan de willekeur van vier heren. Hun
grootste genot is dat ze zichzelf
het genot niet gunnen. Door
het gekozen camerastandpunt
ben je als toeschouwer voyeur
van deze voyeurs. Het individu
wordt object: een perfecte vertaling van het fascistische gedachtegoed.’’
Volgens Sleichim was Pasolini
uit op een breuk met de cinema de poésie, naïeve filmvertellingen zoals Duizend-enéén-nacht, die hem grote faam
hadden bezorgd.
,,Hij wilde shockeren, en dat
is voor ons de kern van de
voorstelling. Peter Verhelst
schreef een tekst die vertrekt
vanuit de idealist Pasolini, de
dichter en de wereldverbeteraar. Langzaam glijdt hij af
naar de desillusie. Pasolini lag
in de knoop met zichzelf. Zijn
grote liefde en favoriete acteur
Nino Ravioli ging trouwen. Hij
geloofde niet meer in de jeugd.
Zijn werk werd verkeerd begrepen en hij kampte met schuldgevoelens. Saló werd een testament: het eerste luik van zijn
trilogie van de dood werd hem
meteen fataal.’’
Uit de film wordt niets getoond of nagespeeld. Er zijn alleen verwijzingen, vooral in de
muziek. De acht adolescenten
van Blindman [4X 4], muzikale pupillen van Eric Sleichim,
staan voor de naakte en zwijgende lichamen uit Saló.
De cast bestaat uit twee oudere acteurs van Toneelgroep
Amsterdam. Hugo Koolschijn
vertolkt het personage van Pasolini, Kitty Courbois speelt de
moeder en vertelster.
x ,,Intra-Muros’’ van Transparant. Vanavond om 20 uur in het
Concertgebouw in Brugge (07022.33.02). In april en mei in
Brussel, Antwerpen, Tongeren en
Gent.
x

www.transparant.be

Galerij der groten (en een mindere god)
Ballet. Het Ballet van

Vlaanderen danst een
boeiende triple bill die
afloopt met een sisser.
-----------------------------------------------------------------

Van onze medewerkster
Daniëlle De Regt
-----------------------------------------------------------------------------

ANTWERPEN. De belofte
spatte van de affiche. George
Balanchine en William Forsythe samengebracht op één podium, het is bijna te mooi om
waar te zijn. De eerste loodste
het romantische ballet de esthetisch verantwoorde abstractie binnen, onder het be-

wonderende oog van de tweede. Die op zijn beurt de verworvenheden vakkundig in
kleine stukjes brak om ze te
‘destructureren’ tot ademstokkende balletten vol theatraliteit.
De Japanner Toru Shimazaki
viel het grote geluk ten deel om
meteen bijgezet worden in deze galerij van grootmeesters.
Hij verdiende al zijn sporen in
het buitenland, maar bleef in
Vlaanderen een relatief onbekende. Daarmee vormt hij de
onberekenbare factor binnen
deze optelsom, maar ach, met
zo’n programma is één en één
sowieso al drie. We stappen

dan ook bijzonder goedgemutst theater ’t Eilandje binnen. Een beetje getemperd komen we weer buiten. Want de
onzekere factor weet toch een
smet te werpen op een min of
meer vlekkeloze avond.
Met George Balanchines Divertimento no. 15 (1956) kon
het Ballet van Vlaanderen aardig uit de voeten. Compleet
met vastgebeitelde glimlach en
huppelende tutu’s zetten de
dansers een kaleidoscoop aan
elegante patronen neer die uitwaaieren en terug in elkaar
grijpen. De ingetogen gratie
past weliswaar bij deze esthetiserende vormelijkheid, maar

het kwikzilver dat uitvoeringen
van Balanchines stukken normaal gezien omgeeft, raakt niet
voorbij de orkestbak. Het muziekensemble in die bak, de
Beethoven Academie, maakt
ook een paar flinke uitschuivers tijdens deze veeleisende
Mozart in majeur. Maar laten
we daar gewoon een oortje toeknijpen.
Want Forsythes New sleep
(1987) zet alle muggenzifterij
streng in de hoek. Gevat binnen een koel-elektronische
soundscape en een industriële
sfeer ontplooit er zich een beklemmend dansspektakel dat
als een versplinterde fast for-

ward over de scène schiet. Als
stoorzenders lopen er drie figuurtjes rond die de wereld
proberen te meten. De dansers
zijn duidelijk in hun element.
Maar dan begint het mooie
liedje te haperen en moeten we
noodgedwongen terugschakelen naar slow motion. Het had
Shimazaki’s Eyes in the sky
geen kwaad gedaan als de begeleidende geluidsband helemaal
was stilgevallen. Want de muziekscore van René Aubrey is
zo pompeus dat het het podiumgebeuren uit elkaar blaast.
Nu heeft dat ook te maken met
dat gebeuren zelf. De jazz-geinspireerde passages komen

niet helemaal uit de verf. Ook
is er een probleem met de
spanningsopbouw, of beter,
het gebrek daaraan.
Maar als we dat gedeelte even
wegfantaseren, blijft een gloedvolle mijmering over van wat
het Ballet van Vlaanderen vanavond was, en wat het in de
toekomst nog kan zijn.
x Ballet van Vlaanderen danst
Balanchine, Forsythe en Shimazaki. Gezien op 10 januari in
Antwerpen. Nog op 12, 13, 18 en
20 januari in ’t Eilandje (Antwerpen), en op 16 januari in
CC Hasselt.
x

www.kbvv.be

