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onbekende velden te proberen ontdekken, en het is vooral geen lineair proces, niet
voor kinderen, niet voor volwassenen. En alleen de opeenhoping, de interactie, het
gebruik en het vermengen van
Het begrijpen van een performance verschilt niet zoveel van het volgende: je bewondert een Primitieve schilder omwille van de kleuren die hij in zijn schilderijen gebruikt. Pas vele jaren later kom je voor de eerste keer in België, kijk je omhoog en zie
je die gekke hemels die jullie hier hebben – die zwart worden, dan grijs, dan geel, of
helemaal wit aan de ene kant en blauw en groen aan de andere kant.”
Ik herinner me één van deze eerste keren, en dat ik toen bij mezelf dacht: ‘Yes! Nu
weet ik hoe schilders dat deden, ze waren hier. Wat creëerde deze emotie bij mij op
dat moment? Het feit dat ik deze schitterende hemel voor het eerst zag, of het feit
dat ik het al een hele tijd terug ervaren had in een schilderij, en nu pas iets bevestigd

Alle muzen, verward of niet, zijn analfabeet, ze kunnen niet lezen of
schrijven en het is daarom dat ze dichters nodig hebben, en die achtervolgen ze onbewust; … en onophoudelijk!
Maar zij weten daar zelf niets van, natuurlijk, anders zou het niet
onbewust zijn, en wat vaststaat, is dat de muzen niet weten dat dit één
van hun vervloekingen is.
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Ah! Nog een geheim:

Odilia
Een performance gebouwd tussen de hersenen van Patricia Portela, Célia Fechas,
Christoph De Boeck, Leonardo Simões,
Irma Lúcia Efeitos Especiais, Bart Van
den Eynde, Zé Rui, Cláudia Rodrigues en
Helder Cardoso.

De première vond plaats op 8 oktober 2006
in Centro cultural de Belém, en toerde
daarna langs Theatro Viriato, Viseu, zdb.
Lissabon, Transforma, Torres Vedras en
Tanzhaus, Düsseldorf.Komt in 2008 naar
België.

Een co-productie van Prado (Portugal)/
Laika (België) met de steun van het Ministério da Cultura/Instituto das Artes
Portugal, de archiefdienst van het stadhuis van Lissabon, en Sony Portugal.

Othello (2001 – 2002, Het Gevolg) | Azen (2001 – 2002, HETPALEIS)

Alle dichters moeten sterven van liefde en hopeloos verliefd worden op hun muzen, maar het tegengestelde mag
nooit gebeuren. De liefde moet onmogelijk blijven en bijgevolg eeuwig. Maar ook daar weten de muzen niets van.

Begin eenentwintigste eeuw worden er tijdens eenzelfde seizoen
(meer bepaald 2001/2002) verschillende Shakespeare bewerkingen op
de (jeugd)theaterplanken gebracht. Ignace Cornelissen (artistiek leider van Het Gevolg) ensceneert Othello, Dimitri Leue bewerkt datzelfde stuk tot Azen. Cornelissen richt zich tot 8-plussers, Leue tot 14-plussers. Cornelissen focust zich duidelijk op het ontmoeten en veroveren

Vreemd genoeg, is dit één van de best bewaarde
geheimen in de geschiedenis van de inspiratie:

van de eerste geliefde (zich hierbij losworstelend van het ouderlijke gezag), terwijl Leue zich meer toespitst op de liefde als conflictzaaiende
entiteit. Beide pasten ze inhoud (én vorm) aan de specifieke kenmerken van hun ‘doelgroep’ aan, én beide verkozen ze Othello om een generatiekloof op de planken te brengen. Een generatiekloof tussen
de dynamische, weet- en leergierige jeugd en de verbitterde volwas-

senen. Een kloof tussen jong of oud zijn, kind of volwassen. De manier
waarop die kloof geënsceneerd is, geeft tegelijk aan op welke manier
deze auteurs de jeugd en jongeren ervaren: als dappere individuen die
eenzaam worden door zoveel onbegrip over hun jeugdige identiteit
en opvattingen. Beide makers reflecteren én verbeelden kortom een
beeld van het kind als een moedig maar eenzaam wezen.

zag wat ik al wist? ¢£§•[

