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"Ook al doet de toneelcriticus vaak niet meer dan het 
in eigen woorden navertellen wat de dramaturg hem in 

het programmaboekje heeft voorgekauwd, zodat het 
lijkt of je een natte uilebal tegen je gezicht gespuugd 

krijgt, ..." 

(Gerrit Komrij , " D e brandende kwestie . . .", toespraak d.d. 21.9.1982, 
gehouden voor de Stichting Literaire Aktiviteiten Amsterdam, gepubliceerd 

in Vrij Nederland dd. 2.10.1982). 

Jan Fabre 
Antwerpen 

Het is theater zoals 
te verwachten en te 
voorzien was 

Jan Fabre behoort niet tot de petit 
monde van de Nieuwe Esthetiek (als 
dat laatste al bestaat). De taal die hij 
in zijn stukken hanteert, is gegroeid 
uit zijn verleden als beeldend kunste-
naar en een affiniteit met de eens 
bloeiende performance art . Daarvan 
herken je nog elementen : het gebruik 
van de ruimte, het ontbreken van een 
verhaal, het experimenteren met de 
relatie beeld-taal. de directe fysische 
aanwezigheid. (Als je die woorden 
naast mekaar zet, merk je hoe in-
houdloos categorieën zijn. Hetzelfde 
woordverband past perfect op wat in 
de hedendaagse dans gaande is. Pre-
cies dat bevestigt uitdagend de titel 
van Fabres stuk.) 

HeI is theater... duurt acht uur. 
Een theaterwerkdag. De voorstelling 
haalt uit zo'n doorsneedag enkele 
typische momenten : opstaan, kleden, 
'hebt u goed geslapen ? /dank u ' ,e ten , 
babbel 'hoe vond u de tentoonstel-
l ing?/Wie fanden sie die Ausstel-
lung?' , iets van liefde, macht. Vooral 
de lege, stille uren: ogenblikken van 
uitdeinende hersenactiviteit, onbe-
wuste associaties, dromen. De realis-
tische onderbouw wordt in een sobere 
theatrale setting geplaatst : zwarte 
vloer, wit achterdoek, tien staan-
lampjes, boven het hoofd vleeshaken. 
De overgang van realiteit naar thea-
ter gebeurt niet via de gebruikelijke 
kanalen (het vervelend 'naturalis-
me'), de theatervormgeving onder-
vraagt de realiteit naar de onderlig-
gende motivering door die realiteit te 
ontregelen. De belangrijkste technie-
ken die daarbi j worden aangewend, 
zijn: vertraging, versnelling, ver-
plaatsing en herhaling. Een voor-
beeld : twee mensen ontkleden zich en 
raken mekaar eventjes zacht aan. 
Alsmaar versneld, verandert dat ge-
baar van betekenis : verachting, klei-
nering. Men zou kunnen zeggen : een 
studie in menselijk gedrag. Weten-
schappelijk onverantwoord, maar 
theatraal zit het wel goed. 

De voorstelling is opgebouwd 
langs een aantal spanningslijnen. Zo 
is er de kleurenspanning, zwart-wit en 
alle grijs ertussen, in decor, kostuums 

en belichting. Er is het geometrisch 
traject dat wordt doorlopen : het stuk 
begint met een cirkel en eindigt in een 
rechte lijn, met daartussen weer alle 
varianten. Ook opvallend i sdechaos-
structuur tegenstelling: zo wordt uit 
de schijnbaar lukraak opgehangen 
vleeshaken 'plots ' een perfecte cirkel 
getoverd. Er is de zeer strakke schei-
ding tussen het tonen van de acteurs 
en het kijken van het publiek; de 
fysische echtheid en theatrale ver-
vreemding. De optelsom van al die 
spanningen, tegenstellingen veron-
derstelt een eenheidspunt dat al die 
draden samenhoudt : Jan Fabre zelf 
(cf. de filmpjes, k lankopnames met 
kritieken over de voorstelling, repeti-
tiegesprekken). 

O p die manier wordt de voorstel-
ling hermetisch afgesloten. Je hebt 
het gevoel door een glazen wand te 
kijken. Opmerkelijk is dat wat daar 
achter gebeurt, je op een of andere 
manier toch sterk raakt. Je moet 
jezelf alleen de tijd gunnen voor 
ontdekking, voor je eigen fantasie, 
voor verveling, ontroering en erger-
nis. Maar daar heb je ruimschoots de 
gelegenheid toe. 

Groep Karnaval 
Arnhem-Antwerpen 

Het Bruiloftsfeest 

De zwarte kostuums van de ouder-
paren en van de bruidegom en het 
rode kleed van de bruid, zijn deca-
dent. kleinburgerlijk en twintigste-
eeuws maar lijken tijdeloos, als het 
ritueel dat wordt voltrokken in Hel 
Bruiloftsfeest. Deze produktie werd 
door de auteurs-regisseurs Pierre Fri-
loux en Françoise Gédanken(van het 
Parijse Théâtre d 'en Face) eerder 
opgezet in Parijs en New York en 
toert nu in de Lage Landen in een 
produktie van de nieuwe Groep Kar-
naval, een samenwerking tussen de 
Arnhemse theaterschool en het Ant-
werpse Theater Herman Verbeeck. 
Wie het over het huwelijk heeft, roept 
sociale en historische, dus evolueren-
de denkbeelden en hun subjectieve 
interpretatie op. Van deze historische 
en individuele verschuivingen merk je 
weinig. Je herkent wel de gelukwen-

sen, de groepsfoto en het banket , 
maar buiten de aanklacht tegen de 
hypocrisie, het cynisme en de onver-
schilligheid waarmee sociale evene-
menten zoals een huwelijksfeest ge-
paard gaan, biedt deze vertoning 
weinig. 

Als het publiek toch een uur in de 
ban wordt gehouden, is dat te danken 
aan het bevreemdende van de voor-
stelling. Het is een woordloos spek-
takel waarin alleen de bruid zich 
verbaal uitdrukt, zij het dat haar 
enige zin, 'Als jullie werkelijk willen 
dat ik... dan geloof ik dat ik maar 
beter, ' op haar tong verbrokkelt. De 
andere personages —echtgenoot in-
cluis — voeren een 'danse macabre ' 
op rond haar, op het ritme van een 
opdringerig luide ademhaling. Dit 
gehijg is misschien een teken van 
leven, maar voor wie twijfelt bevin-
den de personages zich nog steeds in 
de animat iekamer tussen leven en 
dood. Ze komen letterlijk en figuur-
lijk onevenwichtig en onnatuurli jk 
over. Ze staan vaak op één been en 
hellen ver voor- of achterover. Hun 
handelingen zijn discontinu, zenuw-
slopend traag of bruusk, gebroken 

Luk Van den Dries 

(de helrode tafel snijdt de akteurs als 
het ware in twee). Als de bruidegom 
zijn kersverse bruid kust. verandert 
hij in een bloeddorstige vampier. 

Soms worden handelingen op een 
manisch ritme herhaald ; het handjes-
schudden verwordt zo tot de bewe-
ging van een op hol geslagen auto-
maat. Deze herhaling die personages 
typeert, valt, ondanks wat Bergson 
hierover te vertellen heeft, niet met-
een komisch uit. Pas tegen liet einde 
van het stuk durfde het publiek 
lachen om de spanning af te reageren. 
Maar het blijft een grijnslach om de 
ontluistering van de mens. Deze 
ontluistering blij kt ook uit de groteske 
grimassen van de acteurs en uit 

H E T IS T E A T E R ZOALS TE 
V E R W A C H T E N EN TE 
VOORZIEN WAS 
concept en regie: Jan Fabre, 
spelers.' Els Deceukelier, Pit 
Dollez, Danny Kenis, Eric 
Raeves, Jan-Pieter Schaap, 
Pien Savonije, Mare Van 
Overmeir, Rena Vets. 
Nog te zien op 26 januari in 
A'pen UIA, 26 en 27 februari 
in Brussel Beursschouwburg 
en in Nederland, Frankri jk, 
Polen en Amerika. 
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