
markt die. paradoxaal genoeg, precies 
door de waardeoordelen van conserva-
toren van openbare collecties heden-
daagse kunst , bepaald wordt : Jan 
Hoet en de anderen. Op dezelfde ma-
nier 'parasiteert' hij op het even ver-
ziekte operabedrijf - de pre-produktie 
onder de hoede van de Munt. de pro-
duktie zelf onder de hoede van de 
VLOS, die even het bijhuis van Mor-
tier was. Daarbi j gebruikt hij zijn eigen 
'gezelschap', de vzw Troubleyn . als 
produktiecel : als je Jan Fabre een 
voorstelling wil laten maken, huur je er 
me teen Troub leyn bij. T roub leyn 
zorgt voor de continuïteit, tussen de 
produkties, tussen de galerijen, musea 
en theaters : het heeft tot gevolg dat 
elke a r t i s t i e k e d i scuss ie ge f i l t e rd 
wordt. Zelfs al spreek je rechtstreeks 
met Jan Fabre , het instituut T r o u -
bleyn' is op de achtergrond aanwezig, 
niet als waakhond, wel als zekerheid, 
als handhaver van de artistieke orde, 
van de logica van het esthetisch sys-
teem waarvoor Fabre ooit koos en 
blijft kiezen. Het is Troubleyn dat er-
voor zorgt dat alle doeken blauwgebict 
worden, zowel voor de dans en de ope-
ra. als voor de tentoonstellingen : artis-
tieke en materiële achtergrond vallen 
hier samen, symbolisch en reëel. Ik 
vraag me dan af, gezien de wijze waar-
op Fabre zijn eigen instituut als werk-
instrument geperfectioneerd heeft, of 
er een ve rband bes t aa t tussen de 
strengheid (maar ook de 'gladheid', 
het ontbreken van scherpe kant jes) 
van Das Glas im Kopf wird vom Glas, 
opus zoveel in het oeuvre, en de be-
schermende a u t o n o m i e (gekoppeld 
aan de soepele produktiewijze) van dit 
instituut. Met andere woorden houdt 
dit instituut Fabre niet tegen buiten 
zijn kring te treden, buiten zijn tauto-
logie van 'blauw is blauw, macht is 
macht ' . De vraag is des te relevanter 
waar je soms vaststelt dat bij Fabre ook 
hel historisch besef dreigt te verdwij-
nen : misschien een gevolg van de 'fil-
tering' van elke invloed, er is niemand 
die de discussie verbreedt. In Der Pa-
last um vier Ulir morgens... laat Fabre 
zijn eeneiige tweeling het volgende op-
dreunen (ik citeer uit de Theater Heu-
te bespreking) ' Wir wollen immer und 
unter allen Umständen unseren Prinzi-
pien treu bleiben : Blut, Elite iincIStand-
haftigkeit; Blut der Schönheit, Elite der 
Verletzbarkeit und die Standhaftigkeit 
der Sterblichkeit.' De Duitse recen-
sent verwijt, met dit citaat als argu-
m e n t , dat F a b r e s ' abso lu t i s t i s che ' 
kunstopvatting koketteert met een fas-
cistische machtsideologie. Ik denk dat 

het subtieler ligt. Een 'elite van kwets-
baarheid' of een 'standvastigheid van 
de sterfeli jkheid' , dat zijn helemaal 
geen fascistoïde begrippen, ze doen 
mij veel meer aan Pasolini denken b.v. 
Wel maken ze op een wat misleidende 
wijze gebruik van zowel de nazi-retho-
riek als van besmet te begrippen als 
'Blut'en 'Elite'. Het Duits, als taal met 
een bepaalde muzikaliteit, heeft helaas 
ook een historische, zeer problemati-
sche betekenis, en precies die 'muziek' 
gebruikt Fabre hierin. Het probleem 
is dat door de agressie van de tekst en 
de zegging ervan die subtiliteit ver-
dwijnt, en alleen de historische verwij-
zing, zonder nuance blijft hangen. Een 
historische verwijzing die pijn doet , 
omdat de makers er zich niet van be-
wust zijn, omdat ze enkel in hun eigen 
cirkel ronddraaien, net als pseudo-in-
tellectuelen die beweren dat Leni Rie-
fenstahl goede cinema gemaakt heeft . 
Nazis konden, per definitie, geen goe-
de cinema maken, want 'goed' is een 
ethische categorie, geen technische. 
Fabre gebruikt deze code vanuit de 
illusie dat hij er zelfstandig een nieuwe 
betekenis aan kan verlenen, zonder er 
expliciet een duiding aan te moeten 
geven : dat is een grove onderschatting 
van het gewicht van de geschiedenis. 

In Das Glas im Kopf wird vom Glas 
maakt Fabre dezelfde fout, in iets be-
dektere termen. Bij het visioen van 
Helena, bij de verwerkelijking van haar 
verbeelding, klinkt het , weer in het 
Duits (maar niet meer dat van Goeb-
bels, eerder dan Richard Strauss) : 

Welch schönes Ges'chöpf, so wunder-
bar, mit blauen Augen laid blondem 
Haar; unschlagbar scheint sie uns, 
Herrscherin des Alls könnt' sie sein -
Das Glas ist ein Ueber-Glas; die fantas-
tische sakrale Form stammt aus Glas 
und Glas'. Fabre houdt zichzelf voor 
dat een 'instituut' rondom zijn activi-
teiten als kunstenaar, de v.z.w. Trou-
bleyn, hem vrijwaart voor besmetting 
door de burgerlijke ideologie die met 
hel opera-bedrijf samenhangt - een il-
luzie, denk ik, kijkende naar de braaf-
heid van Das Glas im Kopf wird vom 
Glas. Hij vergist zich naar mijn oor-
deel ook wanneer hij denkt dat hij als 
kunstenaar de ideologisch meest ge-
voelige betekenissen naar eigen belie-
ven kan manipuleren. Ofwel is het een 
gebrek aan historisch bewustzijn, of-
wel is het zelfoverschatting. Het ver-
haal van Jan Fabre dreigt zich te slui-
ten. als een oester om een zandkorrel : 
het schittert, steeds meer. maar de pa-
rel is bestemd voor de vrouw van de 
miljardair, die schoonheid enkel be-
schouwt als opzichtigheid, als onder-
scheidingscriterium tussen de zaligen 
en de onzaligen, de rijken en de armen. 
En zo is Fabre - ook deze term is vaak 
misbruikt , maa r staat soms op zijn 
plaats - gerecupereerd, door de verlei-
delijke 'machines de I'opéra'. Opera 
blijft de slang in het paradijs der schone 
kunsten. 

Klaas Tindeinans 

Das Glas im Kopf... 
(Knapik £ Fabre) 
Foto Carl De Keyzer 
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