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2.
Zijn er dingen die absoluut niet kunnen binnen 
hedendaagse kunst?

marc vanrunxt: Verbeelding 

jan decorte: ‘Ik vind van niet.  
Voor de première van L’Histoire des Larmes, toonde Jan 
Fabre een voorstudie aan de directie van het festival 
van Avignon. Drie meisjes urineerden op het podium. 
Het was prachtig, echt een magisch mooi moment. De 
festivaldirectie besliste dat dit niet kon. Fabre heeft 
die scène toen geschrapt, zonder discussie. Dat vond ik 
tamelijk triestig. Eigenlijk vind ik dat censuur absoluut 
niet kan binnen hedendaagse kunst. 
Wat agressie betreft, vind ik dat sommige dingen mis-
schien niet kunnen. Het kan dat mensen daar gewoon te 
ver in gaan. Ik denk aan de voorstellingen van La Fura 
dels Baus, daar weiger ik naar te gaan kijken. Alleen al 
de korte stukken die ik daarvan op televisie zag, zijn zo 
gewelddadig tegenover het publiek. Dat vind ik echt een 
grens die overtreden wordt.  
Het heeft natuurlijk alles te maken met de toestemming 
van de toeschouwers en de acteurs om zover te gaan. 
In Cymbeline was er een scène waarin Sam Bogaerts 
Bea Rouffart – die lichtelijk masochistisch is – moest 
wurgen. Hij had haar toestemming om daarin redelijk 
ver te gaan, tot ze rood zag. Sam kon het echter niet op-
brengen, terwijl zij het nochtans OK vond. Dat vond ik 
heel jammer, omdat die scène toch wel een heftig teken 
was voor het publiek. 
In Londen hebben we ooit tijdens een voorstelling van 
In ondertussendoor willen ophouden met spelen. In een 
bepaalde scène gaf ik Sigrid kleine tikken tegen haar 
achterhoofd en het publiek begon te sissen. Die reactie 
vond ik zo ongelooflijk censurerend; daar kan ik écht 
niet tegen. Anderzijds kunnen reacties soms ook schoon 
zijn. Tijdens een opvoering door Peter Stein van Botho 
Strauss’ Trilogie des Wiedersehens in Berlijn, stond een 
vrouw uit het publiek op tijdens een scène waarin een 
actrice een klets krijgt van een acteur. Ze riep: “Ach 
Mensch!”. Het was niet duidelijk of ze meespeelde. Die 
reactie breekt in op de werkelijkheid van het theater.’ 

alexander devriendt –: ‘Voor mij ligt de grens daar 
waar iemand tijdens het maakproces tegen zijn wil 
emotionele of fysieke pijn heeft moeten doorstaan. Dat 
is een grens die ik voor mezelf bepaal. Alles kan voor mij 
getoond worden en het gebruik van fictie maakt het ook 
mogelijk om alles te tonen. 
Ik denk aan de situatie waarin iemand een andere per-
soon een heel jaar achtervolgt. Hij neemt foto’s van

 

die bewuste persoon en zijn omgeving, verzamelt alles 
wat hij achterlaat en hij hangt alles op in zijn kamer. (Of 
hij hangt alles op in een ruimte waar mensen kunnen 
komen kijken. Er is natuurlijk een verschil tussen die 
twee contexten, maar laten we ervan uitgaan dat hij me 
uitnodigt om te komen kijken.) Als ik me dit werk voor 
de geest haal, vind ik het fantastisch. Als kijker hoop ik 
echter wel dat het stalken fictief is en dat de gevolgde 
persoon samenwerkte met de kunstenaar. Als ik het 
werk zie, kan ik niet weten wat er echt is of niet, of het 
gaat over een reële obsessie of een uitbeelding ervan.
Als de maker kiest om niet fictief te werken en andere 
personen kwaad te berokkenen, kiest hij om een grens 
te overtreden. Ik vind dat elke kunstenaar die keuze 
mag maken om het werk te maken dat hij wil. Hij mag 
op eigen risico wettelijke of morele grenzen overschrij-
den. De toeschouwer kan steeds de keuze maken om het 
werk wel of niet te bekijken.’ 

jennifer lacey: ‘Weer zo’n moeilijke vraag. Verbo-
den terrein voor wie? En door wie wordt dat bepaald? 
Spreken we over beelden of over processen? Ik vind John 
Duncan walgelijk, maar ik kan ermee om als hij ermee 
om kan. Ik zag persoonlijk liever wat minder aanstel-
lerij in de zin van ‘wat-ben-ik-briljant’ maar als het 
verboden zou worden, zou ik het waarschijnlijk missen 
en er zelfs naar snakken.’ 

shelly silver: ‘Ik trek mijn eigen persoonlijke gren-
zen bij fysiek geweld. En onverbeterlijke stompzinnig-
heid.’

robert steijn: ‘Hiërarchische, traditionele werkver-
houdingen kunnen niet meer in de podiumkunsten. 
Manipulatieve strategieën van regisseurs en choreogra-
fen tegenover hun spelers en dansers zijn niet meer van 
deze tijd. Het is net in de kunst dat we nieuwe, creatieve 
werkverhoudingen kunnen onderzoeken. Auteurs-
gericht theater, waar de regisseur zijn zogenaamd 
artistieke stempel drukt op hoe de spelers zich op het 
podium moeten gedragen... Brrrr, weg ermee! Kan 
absoluut niet meer.’

maria clara villa-lobos: ‘Ik weet het niet zeker. 
Als het binnen de grenzen van jouw lichaam en jouw 
verantwoordelijkheid blijft, waarom zou er dan iets ver-
boden moeten zijn? Als Chris Burden zichzelf vijf dagen 
wil opsluiten in een kluis of zichzelf wil neerschieten, 
dan is dat zijn eigen keuze. Zolang we, als kunstenaars 
en als toeschouwers, de vrijheid hebben om keuzes te 
maken, waarom niet?’


