
Deleuze, Plautus, enz. Dit leidt soms tot hy-

bride combinaties, maar meestal tot een ver-

helderende lezing in een steeds wisselend spec-

trum. Hrvatin is niet in eerste instantie uit op 

een semantische interpretatie, hij maakt een 

aantal interessante aantekeningen over het 

scenische universum van Fabre en over thea-

ter als medium, geprojecteerd tegen een brede 

horizon van filosofisch-artistieke reflecties. 

Hrvatin volgt weliswaar de chronologische 

volgorde van Fabres produkties, maar onder-

weg maakt hij zijsprongen naar het kunst-

theoretisch of filosofisch discours over herha-

ling en differentie, disciplinering, obsceniteit, 

Gesamtkunstwerk, de tijd van de waanzin, 

symmetrie, polyschizofrenie, verleiding, enz. 

die soms erg verhelderend zijn als reflectie op 

Fabres theater, soms ook een autonoom en 

associatief leven leiden waarin de talige com-

plexiteit en het plezier van de theorie prime-

ren op de ontsluiting van Fabres universum. 

Grosso modo bestaat het boek uit een reeks 

afzonderlijke, min of meer chronologisch (en 

genealogisch) gerangschikte essays. Eerst een 

reflectie over de performance-voorstellingen 

van Fabre (o.a. Money & Bic art performances, 

T.art), dan een essay over de repetitieve struc-

tuur in Het is theater zoals te verwachten en te 

voorzien was en één over herhaling in De macht 

der theaterlijke dwaasheden. Vervolgens een vier-

de essay over de inbreuk van het reële in de thea-

trale illusie (pijn, uitputting, lichaamsgeweld, 

reële tijdsduur, irritatie van de toeschouwer). 

Dan volgt een centraal en uitvoerig essay 

over de choreografieën van Fabre uit de opera-

trilogie The minds of Helena Troubleyn (o.m. 

de danssecties; The Sound of one Hand Clap-

ping; Da un'altra faccia de! tempo). Hierin 

maakt Hrvatin een erg interessante verbin-

ding tussen de disciplineringstheorie van de 

Russische danscriticus Levinson en die van de 

Franse filosoof Foucault. Levinson legt de klem-

toon op de noodzaak van ontmenselijking en 

disciplinering van de dansers om tot kunst als 

surplus te komen: 'een machine om schoon-

heid te produceren'. Foucault verwijst naar de 

repressieve instituties die de min(der)waarde, 

het exces willen onderdrukken of wegstoppen. 

Door dagelijks labeur wordt de danseres ont-

menselijkt, door dagelijkse wreedheid wordt 

het lichaam van het slachtoffer onderworpen 

en gereïficeerd. Deze twee visies op discipli-

nering komen volgens Hrvatin samen in het 

lichaam van de Fabre-acteur en -danser, hij is 

een krijger, een machine van de schoonheid, 

die het sublieme bereikt op het ogenblik dat 

er minimale afwijkingen t.o.v. de volmaakte 

(en dus onbereikbare) discipline ontstaan. In 

Da un'altra faccia del tempo worden we vol-

gens Hrvatin geconfronteerd met een 'ver-

brokkelde en gelijktijdige regie waarin het su-

blieme in het obscene overgaat'. Hier bestaat 

het gevormde lichaam van de danser en ac-

teur (disciplinering) simultaan met het vorm-

loze, veellijvige en obscene lichaam van het 

duiveltje Rizzi. 

In het zesde essay onderzoekt Hrvatin of 

de operatrilogie van Fabre zich inschrijft in de 

traditie van het Gesamtkunstwerk. Alhoewel 

de muziek en de iconografie als bindmiddel 

fungeren, is het anders dan bij Wagner niet 

mogelijk om te spreken over een cumulatieve 

synthese. Hrvatin stelt dat bij Fabre de Gesamt-

kunst-opvatting van Kandinski van toepas-

sing is: elke kunst heeft haar eigen taal ('in zijn 

innerlijke abstractie kan geen enkele taal door 

een andere vervangen worden') en theater/ 

opera is de grond waarop al die kunstvelden 

en -talen telkens opnieuw gestructureerd en 

met mekaar geconfronteerd worden. Er wordt 

van uitgegaan dat Fabre door de grote expos-

ure van herhaling een abtraheringsproces a la 

Kandinski inzet, dat leidt tot de verkenning 

van de nulgraad en van de grenzen van de ver-

schillende kunsten. 

In het zevende essay gaat Hrvatin uitge-

breid in op de theaterteksten van Fabre. Eén per 

één bespreekt hij de teksten die volgens de Fabre-

overlevering tussen 1975 en 1980 geschreven 

zijn. Hierbij komen typische Fabre-motieven 

aan bod: de tweelingen, de stilte tussenin, snel-

heid, de structuur van de tijd, desarticulatie, 

de polyschizofrene persoonlijkheid van de 

acteur. Hrvatin schenkt hier veel meer aan-

dacht aan de chaos als een 'voor-vorm' van 

theater dan aan de discipline en herhaling. 

Vooral Sweet Temptations wordt het prototy-

pe van een dramaturgie van de chaos, een 

voorstelling die zich afspeelt in een tijd en 

wereld zonder grenzen. Het waanzinbegrip dat 

de strengheid van de discipline overschreeuwt, 

blijft tegen de gewoonte van Hrvatin in een 

erg schraal concept. 

Het achtste en laatste essay concentreert 

zich op de acteerwijze. Net als bij de danser 

moet het sublieme lichaam van de acteur ver-

borgen worden, het wordt zichtbaar wanneer 

de acteur de volmaakte discipline of herha-

ling niet meer kan volhouden: de danseressen 

in lingerie, de niet houdbare symmetrie uit 

De danssecties, de helden uit De Macht... die 

de prinsen niet meer kunnen dragen, de uit-

geputte lopers in Theater zoals... Tot slot wijst 

Hrvatin op de omgang met de tijd: het lichaam 

van de acteur/danser laat de aanwezigheid 

van de tijd zien. Net als bij Wilson treedt bij 

Fabre een omkering op van de moderne tijds-

opvatting: niet de snelheid maar de rust is de 

perfecte vorm van beweging. Tijd is niet ge-

speelde tijd, maar tijdsduur. Door rust, her-

haling en ontregeling van de blik wordt de 

beweging eerst zichtbaar, stelt Hrvatin verwij-

zend naar de media-filosoof Virilio. Zo moet 

men paradoxaal genoeg overgaan tot een ont-

regeling van de blik, tot een vertraging,... om 

te kunnen zien. 

De heterogene opbouw van Hrvatins werk 

in acht genomen, kan men het best uitgaan 

van twee leessnelheden. Een eerste lezing levert 

een inleidende kennismaking op met het werk 

en universum van Fabre, de interne samenhang 

wordt wellicht pas zichtbaar tijdens een trage-

re lezing die zich de moeite getroost ook stil te 

staan, te herhalen en terug te bladeren. Deze 

vertraging maakt het theoretische dispositief 

zichtbaar dat aan de basis ligt van het werk. 

Verhaallijnen 
In de loop van het betoog worden erg 

bruikbare begrippen ontwikkeld voor het werk 

van Fabre en dat van het eigentijdse theater in 

het algemeen: i.v.m. herhaling, discipline en 

differentie, snelheid en traagheid, acteren en 

dans. Die concepten zijn de inzet van een af-

firmatieve verhaalstrategie, Hrvatin schrijft 

vanuit fascinatie en gebruikt het theoretisch 

instrumentarium als hulpmiddel, als mede-

standers om de huidige beeldvorming rond het 

werk van Fabre te verfijnen, te vertalen en te 

verdiepen, dus niet als evaluatie-instrument. 

In die omstandigheden is het belangrijk ook 

de vertelstrategie in ogenschouw te nemen. 

Disciplinering (Foucault, Levinson), re-

presentatie, herhaling en differentie (Deleu-

ze), worden door Hrvatin gehanteerd als pa-

radigmatische aspecten van Fabres werk en 

van het theater in het algemeen. 

Door herhaling en disciplinering wordt 

nu precies de differentie zichtbaar en daar is 

het Hrvatin dus om te doen: het hele proces 

loopt uit op de ontdekking van het sublieme, 

het obscene en het reële. Die differentie laat 

zich ontdekken omdat acteurs/dansers/licha-

men niet tot mechanische simulaties of exacte 

copies in staat zijn. Tot zover is dit een erg 

boeiend en bruikbaar verhaal, maar het maakt 

ook integraal deel uit van de vertelstrategie 

die Hrvatin in dit boek wil ontwikkelen. Hij 

plaatst Jan Fabre, het lichaam van de dan-

ser/acteur en het theater van deze tijd in de 

rol van protagonist. De verhaallijn die we dan 

volgen is enigszins 'messianistisch': het he-

dendaagse theater, Fabre en de materialiteit 

van het lichamelijke redden a.h.w. de mense-

lijke factor in de kunst en bieden weerstand 

tegen al te grote mechanisering, mediatisering, 

recuperatie of simulatie. De differentie is de 

inzet en de uitkomst van het verhaal. Het thea-

ter van Fabre wordt een heilzame en kritische 

werking toegeschreven. 
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