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Global Anatomy
Benjamin: Misschien vertrekt deze voorstelling meer 

vanuit de donkerte om van daaruit liefde te ontdekken. 

De nadruk op het lichte, het optimisme staat niet los van 

tragiek, wanhoop, donkerte.

Anne:	Ik vind de verhouding tot mij als toeschouwer hier 

veel gewrongener dan in andere voorstellingen. Het is op 

momenten een erg harde voorstelling. 

De objecten hebben hun waardigheid hier verloren. Ze 

functioneren niet. Hun nut wordt verstoord. De donkerte 

of de wreedheid, ook tussen de twee vrienden, komt veel 

directer aan bij de toeschouwer. En toch word je tegelijk 

meegesleurd in het ‘doorgaan’, wat aanvoelt als ‘door iets 

heen gaan’. Die energie en dat letterlijk ‘doorheen en on-

danks alles’ blijven bouwen en construeren riep verbazing 

op bij mij. Ik denk dat de generositeit hier samenhangt 

met dat laatste. Tegelijk is het erg dubbel in een wereld 

die een grote verwenruimte is: zoals in de voorstelling, 

letterlijk met uw gat in de boter gevallen zijn. Die verhou-

ding van generositeit tot een wereld waar verkwisting en 

overvloed heerst, heeft mij aan het denken gezet. Is dat 

genereuze gebaar dan gelukt? Of blijft het bij pogingen 

die tevergeefs mislukken? 

Benjamin:	Waar we naar op zoek waren, was om net 

doorheen die donkerte echt letterlijk te verbinden. Zoeken 

naar hoe elementen te verbinden zijn en hoe je dat met het 

publiek doet. Het ging misschien wel over de onmogelijk-

heid van het stellen van dergelijke gebaren, of het immer 

pogen een gebaar te stellen. Wat meespeelt, was misschien 

dat ik niet alleen ‘melig’ of zacht over dat onderwerp wou 

praten. Of misschien had ik dit nodig om te weten dat ik er 

alleen zacht over wil praten?

Geert:	Hier gaat het over het gebrek aan respect en de 

ontwaarding van dingen. Dat creëert een mesthoop. Het is 

de samenwerking tussen die twee figuren die steeds ver-

dergaat. Ze blijven maar creëren, dingen doen en verbeel-

den, hoe absurd ook. Je krijgt een soort surrealisme. Het 

is verbonden met het consumeren, met spektakel. ‘Ik ben 

Global Anatomy | Foto: Gert Jochems

Zoektocht naar generositeit


