
Recyclage 
Het is theater zoals te venvachten 

en te voorzien was, het middenstuk van 
de triptiek, brengt evenwicht in het 
materiaal van het vorige werk en spelt 
de grammatica van Fabres theater-
taal. Die is in wezen heel simpel. 
Basisregel is de tegenstelling : wit staat 
tegenover zwart, 'real action' tegen-
over theater, risico tegenover bereke-
ning, chaos tegenover structuur, enz... 
Dit binair stelsel wordt geschakeld en 
verweven tot complexe structuren. De 
vergelijking met minimale muziek ligt 
voor de hand: een beperkt aantal 
noten worden eindeloos herhaald. De 
repetitiviteit wordt een dwangmatige 
melodie waarin je verdoofd wordt 
opgenomen. Maar als je nauwlettend 
luistert, hoor je een boeiend spel van 
variaties en verschuivingen die telkens 
nieuwe relaties mogelijk maken. 

De partituur van Het is theater... is 
geschreven met recyclagemateriaal: 
alledaagse handelingen als aankleden, 
krabben, eten, conversatie. Die wor-
den uit hun context gelicht en einde-
loos herhaald. Ontdaan van hun 
functie, verliezen ze de oorspronke-
lijke betekenis. In de vreemde omge-
ving wordt de leegheid van de hande-
lingen geëtaleerd, de vervreemding die 
ze kenmerkt, of komt er zicht vrij op 
de onderliggende motivatie. Voor Fa-
bre kan die niet anders dan negatief 
zijn: agressie en nihilisme (of is het 
nuchterheid?) zijn eigen aan het hele 
oeuvre. Het duidelijkste voorbeeld 
hiervan is de sterke en vaak geciteer-
de aan-uitkleedscène : een jongen en 
een meisje raken mekaar teder aan en 
kleden zich vervolgens uit en opnieuw 
aan. In de herhaling (de scène duurt 
ongeveer een uur) escaleert het liefde-
volle gebaar tot een pijnlijke machts-
strijd : het meisje raakt verward in 
haar kleding en wordt vernederd door 
de hautaine houding van de jongen. 
"Ik probeer zichtbaar te maken wat 
onzichtbaar is omdat het zich al te 
zeer aan het oppervlak van de dingen 
bevindt," zegt Foucault ergens. Fa-
bres afbraakproces en decompositie 
van triviale handelingen doet funda-
menteel hetzelfde : hij confronteert de 
toeschouwer met wat onzichtbaar is 
en stoot daarbij altijd op agressie en 
macht. 

Ook het werk van recente avant-
garde kunstenaars wordt door de 
recyclagemolen van Het is theater... 
gehaald. Fabre zegt daar zelf over : 
"Als basis om een theaterconcept te 
maken, maak ik gebruik van mijn 
kennis van de moderne kunstgeschie-
denis. Op deze manier ben ik steeds 
betrokken met het fenomeen 'kunst 
over kunst' en toon ik mijn positie als 
beeldend kunstenaar en/of theater-
maker." (1) Expliciet verwijst hij naar 
de bunzenbranders van Kounellis, de 
papegaai van Broodthaers, het werk 
van d'Armagnac, e.a. De toeschouwer 
vult dat referentiekader natuurlijk zelf 
in, naar eigen kennis en vermogen. 

Fabres theaterstukken zijn niet 
ontleend aan de werkelijkheid, maar 
gaan een dialoog aan met de kunst-
traditie zelf (dat wordt nog evidenter 
in zijn laatste stuk): hij citeert, geeft 
•commentaar of rekent af. Dat re-
sulteert in een vorm van 'inter-
tekstualiteit': tekens verwijzen naar 
andere tekens, beelden naar andere 
beelden. Kunst affirmeert zich als 
kunst, vandaar dat ook de opbouw 
van elke scène, het vegen van de vloer 
e.d. in de enscenering zijn opge-
nomen. Theater geschreven met een 
'K'.:. toonde de héle kunstenaar, in 
Het is theater... is het héle kunstwerk 
en zijn verhouding tot de kunsttraditie 
onderwerp van het spektakel. 

Toch ligt de kracht van Fabres 
theater voor een groot deel in eer 
andere spanning, gedragen door d« 
acteurs op de scène. Ontdaan van hun 
oppervlakkige individualiteit (ze zijn 
gekleed in eendere kostuums of vaak 
naakt; er wordt nauwelijks gespro-
ken) zijn ze aangewezen op louter 
lichaamstaal. Die wordt volop benut, 
de grenzen ervan getest: twee acteurs 
lopen ter plaatse tot de uitputting 
nabij is, iemand springt omhoog tot 
hij erbij neervalt. De acteurs springen 
vallen, lopen met een overgave en 
intensiteit die zeldzaam zijn. Op de 
duur breekt doorheen de strak uitge-
voerde handelingen en bewegingspa-
tronen toch de persoonlijkheid van de 
spelers door. Je krijgt aandacht voor 
kleine details in houdingen en gelaats-
uitdrukking die de eigenheid van de 
verschillende acteurs verraden. Het 
blijken, stuk voor stuk erg bekijkens-
waardige en boeiende persoonlijkhe-
den. 

Fabres theater is ook en vooral een 
theater van het lichaam, het lijf, het 
zweet. Die lichamelijkheid appelleert 
direct aan het lichaam van de toe-
schouwer. Je wordt erdoor gegrepen 
of komt ertegen in opstand. Je wordt 
geboeid of verlaat geërgerd de zaal. 
Picturale schoonheid en perversie, 
emotionaliteit en kennis : het behoort 
tot de zovele tegenstellingen die het 
vocabulaire van deze produkties uit-
maken. 

C a n v a s 
De macht der theaterlijke dwaasheden 
gebruikt het materiaal van Het is 
theater... als canvas om een nieuw 
doek te schilderen. De oude verf komt 
hier en daar nog door, vermengt zich 
met de nieuwe en tekent zo toch een 
nieuw meesterwerk. De lijst blijft 
grotendeels gelijk: een grote zwarte 
scène, een wit doek als achterwand, de 
vleeshaken zijn vervangen door een 
twintigtal kleine lampjes. Bij het begin 
van het stuk staan de acteurs op een rij 
met hun gezicht tegen het achterdoek. 
Langzaamaan (het blijft Fabre) komt 
er schot in de zaak: hier en daar 
maakt iemand zich los, monstert het 
witte doek als gold het een schilderij 
en stelt zich rugwaarts aan de rand 
van het podium op. Wanneer de rij 
compleet is, begint men te applaudi-
seren, te stampvoeten, steeds luider 
tot men plots afbreekt en met een ruk 
de zaal inkijkt. Fabre speelt onmid-
dellijk met vuur: zo'n omkering van 
rollen gebeurt niet ongestraft, het 
publiek raakt geïrriteerd en begint vrij 
snel aan een grote uittocht. Tegelijk 
sluit het beeld aan bij de vorige 
produktie: De macht... begint bij het 

Het is theater zoals 
te verwachten en te 
voorzien was — Foto 
Bob van Dantzig 
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