
tend referentiekader. Historisch bekeken is hij 

een a(na)chronist, een alchemist van de tijd 

en leunt hij eerder aan bij de laatmiddeleeuw-

se verbeelding dan bij de gangbare Westerse 

theatertradities en -avantgardes (dixit Stefan 

Hertmans). Ruimtelijk gezien is hij een grens-

ganger, die opereert in het niemandsland tussen 

de verschillende kunstdisciplines. Als grens-

ganger heeft hij zich steeds als een 'onbevoeg-

de' gedragen: als choreograaf, plastisch kunste-

naar, performer, schrijver, (opera-)regisseur, 

enz. heeft hij vooral de tussenliggende ruimte 

opgezocht, van waaruit een herdefiniëren van 

de bestaande categorieën mogelijk werd. On-

bestemdheid, dakloosheid, afwezigheid van 

een aanwijsbare externe context maken een fo-

caliserende en/of fixerende beschrijving bijna 

onmogelijk. Een andere belangrijke reden is 

de innerlijke quasi-autistische en manische 

verbeeldingswereld die Fabre heeft opgebouwd 

en die weer eens niet makkelijk kan overge-

bracht worden naar een inter-subjectief veld 

dat door woorden wordt ingevuld. Hij blijft 

buiten-taal, maar binnen-spel. 

Niet toevallig zijn de meeste teksten rond 

Fabre tot dusver eerder pogingen, 'essays', waar-

in aandacht gevraagd wordt voor een deelas-

pect, een bepaalde voorstelling of een motief 

uit het globale oeuvre. En niet zelden bezitten 

deze reflecties eveneens een poëtisch gehalte: 

kunst genereert kunst. De interessantste bun-

deling van commentaren is tot nu toe het boek 

Jan Fabre. Texts on hi$ theatre-work, dat door 

Kaaitheater en Theater am Turm werd uit-

gegeven (1993). Vaak heeft men de maker ook 

zelf aan het woord gelaten om zo zijn intrige-

rende beeldenwereld te ontsluiten (Gesprek-

ken met Jan Fabre, Kritak, 1993). 

Exposure, acht essays over 
discipline en herhaling 
De eerste poging om Fabre in een omvat-

tend perspectief te plaatsen is, gezien de om-

standigheden, een vermetele onderneming. 

Emil Hrvatin, een Sloveens theaterweten-

schapper en theatermaker, heeft zich zeer scru-

puleus van die taak gekweten. Hij schreef het 

boek Herhaling, waanzin, discipline omstreeks 

1992. Na eerdere versies in het Sloveens en het 

Frans is het werk op een uitstekende manier 

uit het Frans vertaald naar het Nederlands 

door Koen Geldof. De vertaler is niet over één 

nacht ijs gegaan, het manko dat deze tekst 

niet rechtstreeks uit het Sloveens is vertaald 

werd m.i. ruimschoots gecompenseerd door 

het grondig her-redigeren en inhoudelijk ana-

lyseren van de tekst in een nauwe dialoog tus-

sen vertaler en auteur. 

Hrvatins methode is eclectisch en dyna-

misch. Zijn ambitieuze poging om het volle-

dige podiumoeuvre van Fabre te beschrijven 

kan uiteraard niet gebeuren binnen de een-

vormigheid van een analytisch model. Als een 

volleerd bricoleur verzamelt hij sporen en 

schemata van Fabres werk, naar aanleiding 

daarvan verstrooit hij die gegevens in een land-

schap van uiteenlopende theoretische kaders 

(Virilio, Hawking, Foucault, Deleuze, Derrida, 

Artaud, enz.). De structuur is associatief en ca-

leidoscopisch. De discipline van de dansende 

lichamen in de danssecties en de na eindeloze 

herhaling uitgeputte 'dragers' in De macht der 

theaterlijke dwaasheden brengen Hrvatin ach-

tereenvolgens bij de visie van de Russische dans-

criticus Levinson over discipline in het klas-

sieke ballet, bij het filosofische begrip 'disci-

plinering' van Foucault, bij Benjamin, Zizek, 
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