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Paul Verduyckt 
volgde een 

workshop in 
Leuven ter 

voorbereiding van 
Fabres nieuwe 
produktie De 

macht der 
theaterlijke 

dwaasheden. 
Daarmee sluit 

Fabre zijn trilogie 
af en kondigt aan 

met theater te 
stoppen. Luk Van 

den Dries kijkt 
terug op het werk 

van deze 
eigenzinnige 
kunstenaar. 
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Met Jan Fabre kwam ik voor het 
eerst (niet) in contact, september 
1980. De aangekondigde voorstelling 
van Theater geschreven met een 'K' is 
een kater in het Ankerruitheater, ging 
namelijk niet door. De schooldirectie 
van de meespelende leerling/actrice 
had de produktie wél gezien, en 
onbetamelijk bevonden. De gewraak-
te scènes werden de dag daarop 
gespeeld met slip en beha bovenop de 
kleren, maar te veel kuisheid was ook 
niet goed: het was meteen de laatste 
Belgische voorstelling. Een reisje Ant-
werpen voor niets. De produktie 
speelde daarna noginShaffy, Amster-
dam (waar ook een video werd 
opgenomen die ik later zag) en in 
Amerika. Maar ook daar kwam Fabre 
in last met zijn theaterkater: in het 
goedmoedige stadje Milwaukee legde 
iemand klacht neer wegens obsceniteit 
en moest Fabre zijn kunsten gaan 
uitleggen bij de plaatselijke rechter. 
Na een gerechtelijke procedure kon-
den de Belgen vrijuit gaan. 

Twee jaar later probeerde ik een 
tweede keer met Het is theater zoals te 
verwachten en te voorzien was. Men 
speelde in het kleine Stalker-zaaltje in 
Brussel. De première was schuchter 
maar indrukwekkend. Het begin van 
een carrière die Fabre langs verschil-
lende Europese steden zou voeren. 

Nog een jaar later en we zijn in 
Nancy voor De macht der theaterlijke 
dwaasheden, Fabres jongste (en laat-
ste ?) theaterproduktie. Geen censuur-
problemen meer, geen pijn in de rug 
na acht uur ongemakkelijk zitten. 
Fabre heeft bezit genomen van het 
prachtige klassieke operatheatertje 
aan de al even prachtige place Sta-
nislas. Ik vlij mij behaaglijk in de 
zachte pluche. 

Fabre komt van ver. Over de 
onstuitbare opkomst van een Ant-
werpse straatjongen. 

Traject 

Theater geschreven met een "K" is een kater — Foto Mare Giibbels 

Vöör zijn theaterwerk hield Fabre 
zich op aan de rand van het medium : 
als performancekunstenaar en als 
decor- en kostuumontwerper bij het 
Nieuw Vlaams Theater. Een margina-
le positie die hem op de<lange duur 
niet meer zinde. Vanaf Theater ge-
schreven met een 'K'... dringt Fabre 
het medium zelf binnen, stap voor 

stap, de gewonnen grond grondig uit-
zuiverend. Fabre verbruikt theatraal 
materiaal, bevraagt het opzijn waarde, 
rafelt het uit mekaar, zuigt het van 
binnen leeg om er ten slotte de eigen 
esthetiek voor in de plaats te stellen. 
Dat proces neemt doorheen de trilogie 
steeds uitbreiding: de materiaalhonger 
eist nieuwe referentiekaders, de citeer-
machine wil nieuw voer. Met die uitzet-
tende beweging, die grotere periodes 
en andere disciplines (opera, dans) 
omarmt, gaat tegelijk een proces van 
uitkristallisering gepaard: Fabre op 
zoek naar de essentie van theater. 
Volgen we het traject. 

Theater geschreven met een 'K' is 
een kater is in alle opzichten een 
klein werk: het duurt nauwelijks drie 
kwartier (een oogopslag vergeleken 
met de duur van zijn volgende 
stukken, respectievelijk acht en vijf 
uur), heeft een kleine bezetting (vier 
spelers, tegenover resp. acht en veer-
tien acteurs in het latere werk) en is op 
een smalle inhoudsbasis gezet. De 
intro geeft onmiddellijk de toon aan: 
het centrale personage (de schrijver) 
vraagt naar geluk, toekomst, liefde en 
leven. Het koor antwoordt kort en 
bondig: "drugs, sex en alcohol." De 
rest van het stuk illustreert deze 
stelling met variaties rond de pola-
riteit beest / inferieur/vri j tegenover 
verstand / superieur / gefrustreerd. 
Fabre schuwt daarbij de botte bijl 
niet, jongensachtig toont hij wat hij 
durft: de acties zijn uitermate bru-
taal, er wordt gevochten, gestampt, 
geschreeuwd en (gesimuleerd) ver-
kracht, men gooit met eten, drinken 
en meubilair. Fabre krijgt wat hij wil: 
toeschouwers met een kater, één bijt 
terug en legt klacht neer. 

Onder deze oppervlaktewind vin-
den we toch al sporen van het latere 
werk. Er is de strakke opbouw, de 
nette structuur waarin het chaotische 
vecht- en smijtwerk wordt vastgehou-
den (vergelijk het chaos-structuur 
principe in de geometrische opbouw 
van Het is theater...). Er is het gebruik 
van 'naïef1 materiaal: een confituur-
pot, scheerzeep, boterhammetjes. 
Vooral belangrijk is de aanwezig-
heid van het schrijverspersonage. 
Hoog boven de acteurs gezeten, tikt 
hij de verschillende scènes aan elkaar. 
Zijn onverstoord getik vormt een 
welkome luwte voor het baldadige 
acteren aan zijn voeteneind. Theater 
geschreven met een 'K'... stelt op die 
manier de héle kunstenaar aan de 
orde, niet alleen zijn produkt; net 
zoals in Het is theater... het voor-
bereidingsproces (in de vorm van 
repetitiegesprekken) en de receptie 
(kritieken van de produktie) auditief 
waren geïntegreerd. Ondanks de fysie-
ke afwezigheid blijft Fabre zo sterk 
present in het eindprodukt. Een auto-
biografische (in ruime betekenis) vin-
gerafdruk die de hele trilogie tekent en 
die Fabre gemeen heeft met andere 
kunstenaars als Heiner Miiller of 
Tadeusz Kantor. Ten slotte wil het 
simultane spel van ontwerper en 
uitvoering ook een onderzoek zijn 
naar de relatie tussen kunst en kunste-
naar. Het stuk plooit op zichzelf 
terug, reflexieve beweging die ook de 
twee andere luiken van de trilogie 
kenmerkt. 
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