essay door Evelyne Coussens

De huid herinnert zich alles
How do you like my landscape? is theater van de onderbuik
In hun tweede samenwerking hervertellen Manah Depauw en Bernard Van Eeghem
het genesisverhaal in zinnelijke termen. ‘Geen van beiden is onbekend met de weg
van alle vlees,’ schrijft Evelyne Coussens.
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Naar theater kijken is in eerste instantie een
rationele bezigheid. Beeldend of talig komt
een voorstelling het hoofd binnen om dan, als
het goed zit, door te stromen naar het hart en
heel soms zelfs naar de onderbuik. Theater is
wat dat betreft de antipode van muziek, die de
omgekeerde weg volgt: voluit treffend in de
buik, opstijgend naar het hart, bereikt muziek
het stadium van reflectie – het antwoord op de
vraag waarom je zit te bleiten betekent vaak het
einde van diezelfde emotie.
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Een zeldzame keer gedraagt theater zich
als muziek. Het spreekt eerst het lijf aan, woelt
daarin iets om dat al eeuwenlang ingeschreven
lijkt te zijn, veroorzaakt een unheimliche sensatie, die nog het meest aanvoelt als een flashback
de geschiedenis in – alsof je heel even een blik
hebt kunnen werpen op het alfa en omega van
je mens-zijn. How do you like my landscape?, de
tweede samenwerking tussen Manah Depauw
en Bernard Van Eeghem, is zo een voorstelling.
Rijk aan betekenislagen, kunnen de buitenste

daarvan (de maatschappijkritische, de psychologische) netjes worden afgepeld en geduid,
volgens de weg van de ratio. Maar deze keer is
het lichaam sneller. Een vreemde hartklop trekt
door dat lijf, als een bijna onhoorbare basso
continuo van iets wat normaal gezien verborgen
blijft – het gloeiende binnenste van een kooltje,
dat plotseling oplicht en getuigt van vuur. Er
wordt wel eens gezegd dat de huid zich alles
herinnert – misschien herkende de mijne zich
even in een oeroude, vrouwelijke geschiedenis.
In How do you like my landscape? hervertellen
Manah Depauw en Bernard Van Eeghem het
genesisverhaal in zinnelijke termen, waarbij
niet het Woord maar het Lijf de bouwsteen
vormt van de schepping. Geen van beiden is
onbekend met de weg van alle vlees. Depauw
maakte samen met Marijs Boulogne Endless
Medication, een voorstelling waarin zich tussen
geboorte en dood een even gewelddadige
als hilarische reeks verkrachtingen, mystieke openbaringen en abortussen situeerde.
Sindsdien heeft ze haar parcours verdergezet
met brutaal-rituele voorstellingen als Good
Habits, Het Lichaamshof en All along the watchtower.
Deze laatste, beeldende productie betekende
de eerste samenwerking met Bernard Van
Eeghem, van wie het grillige spoor langs
diverse gezelschappen als Zuidpool, Leporello
en Tristero loopt. Een gedeelde fascinatie voor
art brut en de outsiderbeweging vertaalt zich
in de vaak ‘naïeve’ insteek van beider werk.
Taboes – ‘wat niet mag aangeraakt worden’ –
worden enthousiast met het hele lijf aangevat.

