
volgens een logica die gehoorzaamt aan markt-
wetten. Jonge kunstenaars raadt ze dan ook ten 
stelligste aan weer de marge op te zoeken. 

Ongeveer alles in de analyse van Van Kerkhoven 
is waar: de structuren draaien voor zichzelf, 
marktmechanismen sijpelen binnen in het 
kunstbedrijf - het woord alleen al en jonge 
kunstenaars willen zo snel mogelijk tot het 
systeem horen. 

Alleen meen ik dat er in haar redenering, 
en in de meeste discours rond de jonge kun-
stenaar, een verouderd werkelijkheidsmodel 
en - daarmee samenhangend - een verouderd 
kunstenaarsmodel aan het werk is. 

Er zijn andere modellen nodig om de 
werkelijkheid (en onder meer die van het thea-
ter) te beschrijven: andere filosofische model-
len, andere kunstenaarsmodellen. Die nieuwe 
modellen, waarvan de meeste nog moeten 
worden uitgevonden, zijn niet noodzakelijk de 
juiste en al helemaal niet de enige. Maar er is 
wel nood aan andere. Omdat 'jonge kunste-
naars' nu eenmaal in een andere tijd leven en 
werken. De alteriteit van de telkens nieuwe 
tijdsperiode wordt vaak genegeerd, alsof de 
geschiedenis op een dag verzadigd kon raken 
en stil blijven staan. 

Zo vertrekken de meeste benaderingen 
van de 'jonge kunstenaar' van het model 
marge-centrum. Het is een soort anti-model, 
een tegenstellingsmodel met twee duidelijke 
polen en een bepaald verkeer tussen de twee. 
Volgens de geijkte gebruiken zet de marge zich 
af tegen het immer scleroserende centrum. Dat 
jonge kunstenaars van vandaag niet schoppen 
tegen het bestel, wordt in die optiek dan ook 
verdacht bevonden. 

In plaats van te twijfelen aan deze of 
gene kunstenaar die 'zo snel mogelijk in het 
bestel wil raken', zou men echter ook kunnen 
twijfelen aan het waarheidsgehalte van de 
gehanteerde premisse. 

Door de toenemende complexiteit in 
onze leefwereld heeft het marge-centrum-
model aan realiteitsgehalte ingeboet. Het is 
veel te eenvoudig geworden. Onze wereld is er 
geen van binaire tegenstellingen. Het is er een 
van oneindige mogelijkheden. 

Onze werkelijkheid is een eeuwig uitdei-
nend systeem of heelal. Er is geen binnen of 
buiten meer, geen marge of centrum. Het nog 
woordenloze, datgene wat zogezegd, en in 
klassieke termen, 'buiten' het systeem valt, 
wordt voortdurend benoemd, tot een enorme 
kakofonie. Tegelijk breidt al het benoemde 

zodanig uit dat het weer in een soort woor-
denloosheid of ruis vervalt. Zoals internet-
kunstenaar Simon Biggs zegt over de indruk-
wekkende hoeveelheid informatie op het inter-
net, en zoals verwerkt in zijn digitale kunst, 
heeft 'de oneindigheid van gegevens' een 'ver-
vlakkend effect'. In een beschrijving van Babel, 
één van Biggs internetkunstwerken, vertelt een 
journalist over 'rijen witte nummers' die 'in 
een inktzwarte ruimte zweven'. De nummers 
zijn samengesteld volgens het systeem dat in 
bibliotheken gebruikt wordt om gebieden van 
de menselijke kennis te ordenen. 'Biggs heeft 
bijna 1000 nummers gelinkt met websites', 
schrijft de jounralist. Maar, 'de nummers lij-
ken allemaal zo sterk op elkaar dat het onmo-
gelijk is om alles te bevatten of uit te maken 
wat nu wel en wat niet de moeite waard is. 
(...) Sommige sites blijken interessant, andere 
volstrekt arbitrair.' 

Alleen, hoe uit te maken welke link arbi-
trair is en welke interessant? Hoe te selecteren? 
Ik ben gaan kijken en effectief: Biggs' getallen 
duizelen je voor de ogen. Het werk van Simon 
Biggs geeft niet alleen een geconcentreerde 
allegorie van het internet, maar ook van onze 
dagdagelijkse omgang met de ons omringen-
de wereld. Met enige overdrijving zou je kun-
nen stellen dat het ook een allegorie is van de 
theaterwereld. 

Het aantal producties is geëxplodeerd. 
Het aantal vzw-tjes is geëxplodeerd. Het aantal 
producerende huizen is geëxplodeerd. Het 
aantal jonge kunstenaars is geëxplodeerd. Het 
aantal festivals is geëxplodeerd. Het seizoen is 
geëxplodeerd. Het internationaal circuit is 
geëxplodeerd. 

Hoe in deze theaterwereld nog een ver-
schil te maken? Hoe iets te bewegen als alles 
beweegt? Welk ijkpunt zal je kiezen om ten 
opzichte daarvan te bewegen? Hoe met een 
nieuw gerecht aan te komen terwijl de toe-
schouwer langzaamaan misselijk dreigt te wor-
den van de vele geuren die uit het zo grote 
aantal keukens walmt? Of met een andere 
metafoor: hoe een esthetisch verschil te maken 
in een wereld waarin alles design is? Hoe zeggen 
wat je te zeggen hebt in een wereld die bulkt van 
informatie? 

Dat is de ware problematiek van de 
jonge kunstenaar vandaag. Niet het eenvoudige 
marge-centrum-probleem: als het dat maar was. 

Dat is wat maakt dat hem soms vrijblij-
vendheid wordt verweten. Zonder onze genera-
tie te willen vrijpleiten van de misbaksels die 
we nu en dan presenteren, zou je kunnen stellen 

dat het gevoel van vrijblijvendheid vaak 
voortkomt uit het systeem, veeleer dan uit het 
kunstwerk zelf. 

Dat is de nausée, het gevoel van leegte, die 
het theaterbestel de laatste jaren soms bij zijn 
nekvel heeft. De veelheid, het steeds meer, 
steeds nieuwer, mondt uit in een vorm van 
indifferente ruis. Steeds sneller mondt uit in 
een vorm van perplexiteit. 

Met de veelheid te leren omgaan, dat is 
onze opdracht. Geen wanhopige schema's 
meer, geen eenvoudige anti's - net zo min is dit 
betoogje een anti-Marianne - maar de open, 
geduldige houding van de internaut, voor wie 
de versnelling en de chaos uiteindelijk uit-
monden in schoonheid en, wie weet, in de 
traagheid en verstilling van Space Odyssee. 

Een nieuwe esthetica, een nieuw tijdsbesef, 
een nieuwe mens. 

In die zin zullen vanzelfsprekend structuren 
als Het Theaterfestival moeten worden her-
zien. De taak van de jury lijkt in toenemende 
mate onmogelijk. 

In die zin ook, is het in mijn ogen 
onzinnig te blijven schelden op het beleid dat, 
'door iedereen te subsidiëren', die veelheid zou 
hebben mogelijk gemaakt. Het beleid hinkt 
altijd na op een feitelijke evolutie, die eerst 
onmerkbaar, dan met groot geraas haar weg 
baant. Of de veelheid zelfvernietigend wordt, 
zal afhangen van onze nieuwe houding ten 
aanzien daarvan. 

De houding van de jonge theatermaker van-
daag is dus niet op een eendimensionale 
manier centripetaal. 

Dat de jonge kunstenaar in klassieke ter-
men de 'marge' zou moeten opzoeken, getuigt 
niet alleen van een verouderd werkelijkheids-
model. Het getuigt ook van een verouderd 
kunstenaarsmodel. Het veronderstelt dat de 
kunstenaar beter kan werken buiten de burger-
lijke maatschappij dan daarbinnen - een bij 
uitstek romantische gedachte. Beter in armoe 
dan in rijkdom. Beter in revolte dan in sere-
niteit. Het is echter utopisch te denken dat het 
'genie' ontspruit in het luchtledige, in een buiten 
t.o.v. een binnen, aangezien er geen buiten is, 
alleen een immer uitdeinend binnen. 

In de romantische optiek wordt de kun-
stenaar monddood gemaakt door geld en 
recuperatie. Zo klaagt het boegbeeld van dit 
kunstenaarsmodel, Goethes Torquato Tasso: 
'Men heeft mij dus bekranst om mij getooid/ 
Als offerdier te voeren naar het altaar!' En 
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