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De toekomst van het theater II:
Paula Caspao

De dieptemeters houden zich dan wel op aan de voorsteven
van de boot, maar ze kijken niet in de verte. Ze kunnen
geen doelen formuleren, en ze kunnen ze zeker niet kiezen.
Hun zorg, hun verantwoordelijkheid, datgene waarvoor ze
geschikt zijn, zijn de stroomversnellingen waarin je te pletter loopt, de klippen waar je op stoot, de zandbanken waarop je vastloopt. Hun kennis komt voort uit een verleden
dat spreekt over de gevaren van de rivieren, van hun verraderlijke voorkomen, van hun valse verleidingen. De cruciale
vraag stelt zich voor de dieptemeter zoals voor om het even
wie, maar zijn specifieke vraag is, moet zijn: Kunnen we,
hier, doorvaren, en hoe? Gebeurt er iets in het theater dat
elders niet zou kunnen gebeuren?'
isabelle stengers

Ervan uitgaande dat alles wat in het theater gebeurt ook

plaatsen zich met elkaar vervlechten en soms erg tegenstrij-

elders kan gebeuren – en misschien niet alleen elders, maar

dige tijden en plaatsen doorkruisen die belangrijke rollen

ook anders: door andere vormen van vriendelijkheid te

lijken te spelen in de machinerie van het theater ‘zoals we

produceren, door de performatieve reikwijdte van iedere

het kennen’. Toen de tijd begon te krimpen van vijf dagen

activiteit te vergroten, inclusief de reikwijdte van de perfor-

naar vijf uren, bedacht ik me dat het mogelijk is om de

mativiteit van theatrale activiteiten – waarvoor hebben we

vraag naar de toekomst van het theater te tackelen door

dan het theater nodig?

stil te blijven staan bij Rancières vraag naar het zogezegd
geprivilegieerde theater. Wat Rancières vraag zo interes-

Al vijf dagen (of was het nu vijf jaar, vijf decennia, vijftig

sant maakt, is het feit dat het de socio-politieke premissen

jaar) blijft de vraag naar de toekomst van het theater zich in

bevraagt van de vooronderstelling dat theater de plaats

mijn hoofd ontvouwen in verschillende fases en omgevin-

bij uitstek is voor een unieke vorm van interactiviteit en

gen, op verschillende ritmes, terwijl heterogene tijden en

ontmoeting – of zelfs versmelting – tussen reële lichamen.

