
Ergens in de jaren zeventig hadden een paar vrolijke buitenaardse wezens de pech om uitgerekend in 

de cultuurnatie Frankrijk te belanden. Helaas konden zij geen begroetingen uitwisselen, omdat zij na-

tuurlijk geen snars begrepen van wat de grande nation hen toeriep. Het verging hen net zoals een stel ver-

dwaalde Duitsers uit Treuenbrietzen in Parijs: in de supermarché konden ze de Camembert niet vinden, 

omdat ze niet eens de écriture op de verpakking konden lezen. ‘Tu comprends?’ De Duitstalige televisie 

toonde begrip en schonk de taal-aliens, voor ze dreigden te verhongeren, een veertigdelige televisiecur-

sus Frans. ‘Les gammas, les gammas’, zoals de schotelvliegers voortaan werden genoemd, leerden vanaf 

nu de regels van het Franse taalspel door gespeelde scènes die eeuwig herhaald werden. De dolgeluk-

kige aliens, die van de weidse ruimte in de wereld van de beeldbuis waren getuimeld, blokten geduldig 

onregelmatige deelwoorden, vraaginversies of bijwoordelijke plaatsbepalingen, en ontmoetten elkaar 

voor plezierige speluurtjes in de bank, supermarkt of woonkamer, om daar te luisteren en na te praten, 

te luisteren en na te praten, te luisteren en na te praten. Voilà les gammas, en hoe ze niet alleen de Franse 

dagelijkse taal onder de knie kregen, maar zich ook gaandeweg ‘galliseerden’ en uitgroeiden tot goede 

Fransen: een Teleac-cursus Cultuur.

Cultuur van het zwarte gat / Dertig jaar later spelen de telegene Superamas tijdens hun coole tournee een 

niet zo heel ander spel met de verplaatsbare decorstukken van de westerse cultuur. Deze Fransen doen 

alsof de toeschouwers onwetende, sprakeloze buitenaardse wezens zijn, afkomstig van één of ander ver 

sterrenstelsel en zojuist op de aarde geland. In ieder geval betekent ‘superamas’ zo veel als ‘cluster van 

sterrenstelsels, waarvan de zwaarste en grootste als gravitatiepunt dient waar alle andere betrokken ster-

renstelsels omheen draaien’. In hun performance-sterrentijd, die gravitatiegewijs rond een fonkelende 

mix van filmscènes, voice-overs, popdeuntjes en lichaamsbewegingen draait, versnellen de Superamas de 

sociale en mediale deeltjes van de massacultuur en laten zij die telkens weer op elkaar knallen. Daarbij 

geldt voor de cultural performance waarvan Superama gebruik maakt hetzelfde als voor de astronomie: niet 

alles wat massa heeft, moet ook zichtbaar zijn. Het lijkt er veel meer op dat alles wat bijzonder aantrek-

kelijk is, juist een onzichtbare massa bezit. Cultuur kun je daarom beschouwen als een groot zwart gat 

dat zelf in het duister gehuld blijft, terwijl het al het andere aantrekt en opslokt. Door naar het zwarte gat 

in hun culturele werk te kijken, zou je de stukken van Superamas als performatieve strategieën kunnen 

opvatten, zoals in de performance Casino. Daarin treedt Jean-Luc Godard op in een ‘the making of ’-scène, 

waarin de representatie van een dood in een oorlogsfilm van Sam Peckinpah vergeleken wordt met de 

jubelgebaren van Boris Becker op de televisie, zodat de toeschouwer op het einde niet meer weet of het 

lichaam überhaupt wel in staat is om uit te drukken wat het buiten het massamediale kader emotioneel 

graag kwijt zou willen. Of hoe in BIG 2 (Show/Business) het ingezette bewegingsrepertoire door zijn pe-

netrante herhaling ontmaskerd wordt als readymade van een uiterst mobiele, sociale lichaamstechniek. 

Hierdoor kan het lichaam binnen verschillende situationele contexten telkens een andere culturele per-

formance tot stand brengen. Het individuele lichaam van de mens verdwijnt binnen de culturele matrix in 

het nooit-weer-ziens zoals de verstorende komeet in het zwarte gat: zijn verschijning is tijdelijk, van voor-

bijgaande aard. Wat overblijft is de nog net meetbare ko(s)mische ruis van zijn laatste stuiptrekkingen.

Media en meisjes / Toch brengen de Superamas deze universele claim telkens weer terug tot de meest 

wereldse van alle wereldformules, namelijk die van de geslachtsregels tussen mannen en vrouwen. Dat 

is dan misschien net zo dubbelzinnig als bij Woody Allen, die in één van zijn jongste films filosofeert 

over het bestaan van zwarte gaten, maar daarmee eigenlijk de donkerhuidige prostituee bedoelt die poe-

delnaakt naast hem in bed ligt. Con celui qui voit, schrijft ergens de ware filosoof Lyotard, en hij bedoelt 
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