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Terugkijkend op 214 geziene podiumproducties moet de jury van het Theaterfestival 
Vlaanderen vaststellen dat het seizoen 2012-2013 geen hoogvlieger was. Slechts enkele 
voorstellingen dienden zich zonder discussie aan als artistieke sterkhouders.  
 
Het valt op dat de kwaliteit hoofdzakelijk te vinden was bij de kleinere gezelschappen, 
terwijl het middenveld en de grote (jeugdtheater)huizen wat achterbleven. Vooral in 
Nederland viel er opvallend veel risicoloos repertoiretheater te zien. De jury vraagt zich af 
hoe het komt dat de Nederlandse bezuinigingen en de economische crisis geen reflectie 
hebben veroorzaakt over nut en noodzaak van de podiumkunsten, of tot discussies 
hebben geleid over de verhouding tussen kwaliteit en draagvlak. Van de gezelschappen 
die in het gesubsidieerde veld konden blijven bestaan, werden creaties verwacht waar de 
noodzaak vanaf spatte. Het tegendeel bleek waar: in de Nederlandse zalen overheerste 
keurig maar weinigzeggend theater. In de Vlaamse selectie komt het Nederlandse 
grotezaaltheater in zijn geheel niet voor. Overigens is ook het aandeel 
grotezaalproducties uit Vlaanderen in de selectie beperkt. In de Vlaamse schouwburgen 
overheerste immers evenzeer een aanbod van degelijk maar weinig sprankelend theater.  
 
De jury heeft 12 voorstellingen geselecteerd waaraan ze wel ‘blijven haken’ is, 
voorstellingen die de voornoemde braafheid ontbeerden, voorstellingen die moésten 
gemaakt worden, soms in een weinig klassieke, compromisloze vorm. Een vorm die de 
toeschouwer in het beste geval onweerstaanbaar binnentrekt, maar hem in het slechtste 
geval buitensluit. Dat radicale criterium maakte de selectieprocedure er niet altijd 
makkelijker op. Voorstellingen die de ene helft van jury mateloos enthousiasmeerden 
stuitten bij de andere helft op felle weerstand. Het resulteerde in gepassioneerde 
gesprekken over de producties en hun betekenis voor het landschap. Geen van de 
juryleden zou zelf alle geselecteerde voorstellingen hebben gekozen. Maar de 
geanimeerde dialoog geeft aan dat alle voorstellingen  minstens bijzonder zijn, dat ze 
raken aan een essentie, doorheen hun weerbarstige vorm. Samen vormen de twaalf 
geselecteerde producties een spannende lijst waarbinnen een reflectie op de noodzaak 
van kunst de rode draad is.  
 
Deze twaalf gaven volgens de jury kleur aan het seizoen. De noodzaak waarmee ze 
gemaakt werden bewijst de relevantie van theater als een kunstvorm die enerzijds zijn 



publiek kan vervoeren en ontroeren, anderzijds de maatschappelijk discussie kan 
scherpstellen en aanjagen. 
 
Book Burning 
Over Book Burning was de jury het snel eens. De voorstelling maakte indruk door de 
intieme manier waarop grote verhalen aan de orde worden gesteld. De Buysser is een 
prettige verteller en neemt in de gedaante van de poes van Tilda het publiek op 
sleeptouw langs belangrijke gedachten over verbeelding en de kracht van het woord. De 
Buyssers werk schreeuwt niet, blaast niet hoog van de toren, beroept zich niet op grote 
statements. Toch is het radicaal. De radicaliteit schuilt in de ruimte die het leegmaakt, de 
mogelijkheid die het de toeschouwer biedt om ‘te beginnen’. In die lege ruimte, slechts 
geholpen door het briljante mini-universum in een kist/kunstwerk van Hans Op de Beeck 
bouwt De Buysser een woordenwereld waarin je je als publiek kan hullen als in een 
warme deken. 
 
Platonov 
Hoe weinig is er nodig om het meest existentiële lijden van de mens op scène te tonen? 
Heel weinig, toont Luk Percevals Platonov. Bijgestaan door een fantastische cast, met 
Bert Luppes in de rol van zijn leven, schetst Perceval in consequente en abstracte lijnen 
hoe zoeken naar liefde leidt tot niet of moreel verwerpelijk handelen. De ongemakkelijke 
vorm die Perceval kiest is niet altijd prettig om naar te kijken – zo blikken de personages, 
verstrikt in hun eigen onvermogen, confronterend de zaal in. Pianist Jens Thomas is niet 
alleen klankbord van de personages, hij is ook een verteller die slaat, zalft en aanstuurt. 
Het resultaat is een intense en indringende theaterervaring. 
 
 
Jandergrouwnd 
Wat moeten we in onze vrije westerse maatschappij met onze vrijheid? De Warme Winkel 
verdiepte zich in de Moskouse kunstenaarsscene van de jaren zeventig en stelde zich de 
vraag hoe de underground er vandaag kan uitzien. De eigenzinnige re-enactment van 
deze dissidente periode speelt zich niet toevallig af in een kringwinkel. Jandergrouwnd 
wil immers het probleem blootleggen van subversiviteit: hoe kan een kunstenaar vandaag 
nog kunst maken die ontsnapt aan de wetten van commercie en consumptie? De Warme 
Winkel wijst niet met de vinger naar andere makers, maar legt onbevreesd de eigen rol 
op de weegschaal. De groep slaagt erin de vertwijfeling over dit vraagstuk te delen 
dankzij een toegankelijke mix van verschillende stijlen en vormen (open vertelvorm, 
video, satire) die desondanks een consequent geheel oplevert. Tussen muffe 
tweedehandsspullen krijgt de toeschouwer zo een erg sprankelende voorstelling te zien. 
 
 
An Old Monk 
Welke plaats kan kunst innemen in het leven? De weemoedige muziektheatervoorstelling 
An Old Monk herinnert eraan dat dromen vluchtig zijn als de klanken van de muziek. En 
dat de mens daarom moet blijven dansen. Josse de Pauw schreef zelf de tekst en deelt 



intieme bespiegelingen met zijn publiek: over ouder worden, over sterfelijkheid, over de 
eigen gebreken en verlangens. Taal en muziek houden elkaar in An Old Monk perfect in 
evenwicht, niet in het minst dankzij de cadans die De Pauw zijn woorden meegeeft. Het 
jazztrio dat zijn monoloog voortstuwt geeft zijn woorden kleur en tegenkleur, en vormt 
een ongrijpbare klankillustratie van de levenslust die door de voorstelling stroomt. Wat 
nazindert is de wens om een dansje te doen – om voluit te leven.  
 
 
All That is Wrong 
Net als Book Burning begint ook All That is Wrong in een vrijwel lege ruimte, om er op 
een bedrieglijk simpele wijze een rijk betekenisuniversum op te bouwen. ‘Ik’ is het eerste 
woord dat de jonge performer Koba Ryckewaert met wit krijt op de zwarte scène schrijft: 
het startschot van een uitdijend en fijnmazig netwerk aan persoonlijke en politieke 
relaties. Ryckewaert schrijft oorzaken en gevolgen samen, legt vanuit het narratief van 
haar eigen leven lijnen naar de buitenwereld. Het is action writing, met een grote 
urgentie. Gaandeweg ontstaat de tekening van een wereld waarin er véél is, te veel om 
alles te lezen, te veel informatie, te veel keuzes. En niet alleen religie, ouders of banken 
invloed hebben op het ‘ik’ van Ryckewaert, maar ook de blik van de toeschouwers. All 
That is Wrong is een sobere en ontroerende autobiografie en in één beweging een 
veelzeggende biografie van de generatie die nu de wereld instapt. 
 
 
Pleinvrees 
Droefheid, onbehagen, hoop – de voorstelling Pleinvrees roept gemengde gevoelens op. 
Op een stadsplein probeert een merkwaardige man (Marien Jongewaard) contact te 
zoeken met de gehaaste voorbijgangers, maar de meanderende woordenstromen die 
schrijver Rob de Graaf hem in de mond legt ketsen meedogenloos af. Door de monoloog 
op een levend stadsplein te plaatsen maakt regisseur Lotte van den Berg de paradox 
invoelbaar waaraan onze geïndividualiseerde samenleving lijdt: we zoeken allemaal naar 
een meer menselijke maatschappij, maar hebben toch liever niet dat een vreemde te 
dicht komt. De toeschouwer van Pleinvrees wordt uit zijn passieve rol gehaald en krijgt 
een verantwoordelijkheid binnen de situatie: hoeveel theater laat hij binnen, hoeveel 
wereld? Neemt hij deel aan Jongewaards zoektocht of blijft hij buitenstaander? 
Noodzaak, vorm en inhoud zijn in Pleinvrees nauw met elkaar verweven, en dat levert een 
bijzondere ervaring op. 
 
 
 
 
Starend meisje 
Is Starend meisje nu een jeugdvoorstelling of een volwassenenvoorstelling over kinderen? 
Feit is dat de grimmige tegendraadsheid van dit beeldend concert onder het vel kruipt. 
Zonzo Compagnie ging aan de slag met de gedichten van filmmaker Tim Burton. Zijn 
personages zijn hybride kinderen: ze zijn half mens/half robot, ze veranderen in een bed 



of ze staren onverdraaglijk. Hun uiterlijke afwijkingen zijn symptomen van innerlijk 
onbehagen. Met hyperrealistische close-ups en een zintuiglijk gebruik van licht en kleur 
creëerde cineaste Nathalie Teirlinck een universum op hun maat. Starend meisje wekt een 
vreemde mengeling op van afkeer en jaloezie. Deze ‘kinderen’ leven in een wereld 
zonder Wet, structuur, gezag. Ze onttrekken zich aan elke orde en bedreigen zo de onze. 
Starend meisje verbeeldt het unheimliche gevaar van de tweespalt ‘kind in gevaar, kind 
als gevaar’. In een samenleving die kinderen het liefst van al het kwade zou afschermen 
en daarin steeds zal falen, is deze voorstelling een verademing. 
 
 
Duikvlucht 
Vaak wordt in de voorstellingen van Studio Orka de sprookjesachtige magie geroemd van 
de knotsgekke installaties van vormgever Philippe Van de Velde, samen met Martine 
Decroos het brein achter dit Gentse gezelschap. Daarnaast bleek Orka echter altijd al te 
beschikken over een sensibel stel voelsprieten voor wat onder de huid van de 
samenleving broeit. In Duikvlucht komt het beste van deze kwaliteiten samen. Vier 
onrustige, onzekere personages bewonen een industrieel domein aan de oevers van een 
rivier. Stuk voor stuk worstelen ze met een verlies of een afwijzing. Metafoor voor hun 
bestaan is een wonderlijke ‘braakballencarwash’ waarmee samengeklitte rommel van de 
rivierbodem wordt opgevist en gerecycleerd, want ‘alles verdient een tweede kans’. Veel 
Orka-vertellingen gaan over innerlijke bevrijding, niet in het minst deze Duikvlucht – een 
voorstelling om lang in hoofd en hart te bewaren. 
 
 
Built to Last 
Wat is de zin van het oprichten van monumenten? Het is de prikkelende vraag die Meg 
Stuarts  Built to Last oproept. Zowel in dans en beeldtaal als in muziekkeuze probeert 
Stuart met haar performers cultuurmonumenten nieuw leven in te blazen, om ons zo iets 
van liefde en troost te geven. Uiteraard falen de dansers in dat opzet, hoe goed ze ook 
hun best doen. Built to Last heeft het allemaal: een arsenaal aan indrukwekkende 
beelden, virtuoze spelers en opwindende muziekgolven die de toeschouwer uit zijn stoel 
spoelen. Built to Last is als een reis die de ruimte geeft om na te denken over wie we zijn, 
en wat we betekenen in tijd. Bevrijdend. 
 
 
A Brief History of Hell 
Een voorstelling waar geen ontkomen aan is. Wat op het eerste gezicht een vermakelijke 
en ietwat clichématige spiegel van de hedendaagse kunstwereld lijkt, blijkt bij nadere 
beschouwing een intelligente en scherpe dissectie van de oppervlakkigheid van het 
kunst- en mediawereldje. Powertheater zonder toegevingen. De tekst zorgt voor verbaal 
vuurwerk en Abattoir Fermè bewijst met deze voorstelling nogmaals wat een sterke 
acteursploeg het in huis heeft. A Brief History of Hell imponeert ook visueel met krachtige 
en kleurrijke beelden, waarbij de acteurs en het decor in elkaar lijken op te gaan. 
Toptheater van een gezelschap dat nog lang niet uitverteld is. 



 
 
Nora  
Tg Stan slaagt er met deze hedendaagse enscenering van Ibsens klassieker uit 1878 
wonderwel in om het stuk tijdloos, relevant en herkenbaar te maken. De man-
vrouwverhouding, de druk om succesvol te zijn in het leven, het evenwicht tussen 
gezinsleven en zelfontplooiing… het passeert allemaal de revue in deze beklijvende 
Nora. De personages zijn – ondanks hun karikaturale aanzet – geloofwaardig en er wordt 
geacteerd op hoog niveau. Hoewel er nauwelijks aan de tekst gesleuteld is, slaagt Tg 
Stan erin om van deze Nora een lichte en dynamische voorstelling te maken die de 
toeschouwer laat stilstaan bij de rol die hij zelf speelt, of te spelen heeft, in het 
(alledaagse) leven. 
 
 
Toestand 
Een voorstelling maken over en met zichzelf. Het lijkt eenvoudig, maar de manier waarop 
Kristien De Proost dit zelfportret gestalte geeft is geniaal in zijn eenvoud. Door het 
beschrijven van haar fysieke kenmerken slaagt ze erin zichzelf in de wereld te plaatsen en 
tegelijkertijd de wereld een deel van zichzelf te maken. De extreme vormkeuze 
symboliseert de onmogelijkheid om zichzelf objectief te omschrijven, laat staan te 
kennen. Het feit dat De Proost zich figuurlijk en letterlijk blootgeeft, maakt van Toestand 
een herkenbare en bijzonder geestige voorstelling. Welk beeld heeft iemand van zichzelf 
en hoe correspondeert dat zelfbeeld met het beeld van anderen, hoe incasseert iemand 
kritiek en leert hij zichzelf aanvaarden, fysiek en karakterieel? Toestand is een slimme 
voorstelling. Vindingrijk, gevat, toegankelijk en eerlijk. Theater zoals het vaker zou 
moeten zijn. 
 
 
30 mei 2013,  
Natali Broods, Evelyne Coussens, Jan Hautekiet, Robbert Van Heuven & Cees Vossen.  


