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Op dit punt gekomen wordt het interes-

sant om een pendant te bedenken waarbij het 

podiumwerk van Fabre niet als redder-prota-

gonist te voorschijn komt, zelfs al zou dit on-

recht doen aan Fabres originaliteit. Zo hoeft 

men de theatermachine van Fabre niet enkel 

te beschouwen als weerwerk tegen het geme-

diatiseerde lichaam... Men kan ook, zoals Kurt 

Vanhoutte stelt in een recente studie (1996), 

het lichaam en de machine die Fabre op de 

scène zet, opvatten als gepenetreerd en 'ge-

disciplineerd' door de nieuwe media: dit leidt 

dan op zijn beurt tot digitalisering en vir-

tualisering van het lichaam. Dit is een nieuwe 

interpetratie van de mens/machine metafoor, 

zoals die ook opduikt in het werk van Virilio. 

De machinerie en de lichamelijkheid van 

Fabres kunst wordt dan een beeldscherm dat 

impulsen 'kanonneert' op de toeschouwer die 

nauwelijks nog zelf zijn waarneming kan stu-

ren. Hij valt samen met de 'kanonnade'. In dit 

verband is het interessant te zien hoe Van-

houtte zich vooral concentreert op Sweet 

Temptntions en Universal Copyrights en daar 

de verwarrende uitwerking en verleiding con-

stateert van de chaotische veelheid aan media-

impulsen die op het oog worden afgeschoten. 

De razendsnelle en ongecontroleerde wisse-

ling van perspectieven, het spervuur van beel-

den confronteert de toeschouwer met chaos 

en catastrofe, eerder dan met disciplinering 

en redding. Die voorstellingen passen dan 

ook niet helemaal in het verhaal van Hrvatin. 

Natuurlijk kan men ook dan nog altijd het 

centrale perspectief dat Jan Fabre oplegt aan 

de toeschouwer in b.v. de danssecties zien als 

een ordenend instrument dat de toeschouwer 

redt van de over-exposure aan de chaotische 

media-impulsen; maar dit verhaal verschijnt 

dan als ondergeschikt aan het omvattende 

verhaal van de media-oorlog.. 

In dit verband is het treffend dat Hrvatin 

in zijn tekst het kikvorsperspectief van waar-

uit Fabre kijkt, maakt en produceert, zelf pro-

beert in te nemen. Hij laat zich, ondanks zijn 

uitweiding over waarnemingstheorie, nauwe-

lijks verleiden tot een analyse van hoe de waar-

neming bij de toeschouwer tot stand komt. 

Als hij dit wel zou doen, zou hij m.i. uit het 

gevecht van de waarnemer met de chaotische 

impulsen enerzijds en met het centraal per-

spectief dat hem wordt opgedrongen ander-

zijds extra argumenten kunnen vinden voor 

zijn reddingsverhaal. Het is b.v. treffend dat 

hij zelf nauwelijks refereert aan de insect-

metafoor die Fabre gebruikt om de waarne-

ming te beschrijven. Zo geeft Fabre zelf her-

haaldelijk aan hoe het centrale beeld dat hij 

vanuit de scène ontwikkelt (b.v. de gebicte 

doeken, de geharnaste dansers, enz.), van bin-

nenuit leeft, vol energie, chaos en poging tot 

ordening steekt, explodeert, zichzelf telkens 

vernietigt en (re)genereert. Fabre vertelt in dit 

verband over de kompastermieren die hun 

nest bouwen of over een korf vol bijen: eerst 

ziet men een soort stilleven en een kleur, maar 

als men traag en goed kijkt wordt de vorige 

constructie telkens gedeconstrueerd, zit alles 

vol beweging. Veel meer nog dan de bewe-

gingsdiscipline is het spel met het ontstaan en 

verdwijnen van beweging (leven) een fascine-

rend aspect van Fabres werk. 

Vluchtlijnen/Vergeten verhalen 
Het voorgaande laat uitschijnen dat we, 

indien we de verhaalstrategie willen blootleg-

gen, ons niet enkel moeten concentreren op 

het vertelde verhaal, maar ook op de niet ver-

telde verhalen. Zo blijft b.v. het hele discours 

achterwege over de alchemist en visionair Jan 

Fabre die leeft in een laatmiddeleeuws pre-
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