ELS DIETVORST, DIRK ROOFTHOOFT &
AURELIE DI MARINO
MEMENTO MORI! !IROM OTNEMEM
16 > 18/01 20:30 | KAAISTUDIO’S
THEATER | 75 MIN | IN HET NEDERLANDS

Na een reeks ontmoetingen met de Brusselse
dakloze ‘ACM’, schreef Els Dietvorst Ik ga naar
mijn kippen. De tekst was een vervolg op drie
documentaires die ze maakte rond het leven
van deze filosoof-zwerver en zijn strijd om een
waardig bestaan. Toen Dietvorst twee jaar later
aan één van haar Skull-sculpturen werkte voor
de Biënnale van Moskou, lag haar broer op
sterven. Ze schreef toen Drijfhout, een tekst over
de fragiliteit van het leven en het omgaan met de
dood.

MEMENTO MORI! !IROM OTNEMEM brengt
deze twee teksten samen. De eerste wordt
gespeeld door Dirk Roofthooft, één van
Vlaanderens meest iconische acteurs, de tweede
door de getalenteerde jonge Brusselse actrice
Aurelie Di Marino. De ene monoloog is een
spiegel van de andere. Als tweeluik staan ze stil
bij thema’s als individualisering, globalisering en
migratie, en de vervreemding en onttovering van
de wereld die ze met zich meebrengen.
• In het werk van Els Dietvorst zijn kunst en
leven nauw met elkaar verbonden. Zowel in haar
films als in haar beeldend werk toont ze steeds
een groot maatschappelijk engagement. Sinds
ze in Ierland op een schapenboerderij werkte
en woonde, spelen natuur, leven en dood een
almaar grotere rol in haar werk. De afgelopen
jaren maakte ze o.m. de documentaires The
Rabbit and the Teasel en I watched the white
dogs of the dawn. MEMENTO MORI!, haar
eerste theatervoorstelling, ging vorig seizoen in
première in de Kaaistudio’s. Na een tournee door
Vlaanderen is de voorstelling nu opnieuw hier te
zien.

MET KUNST KOMEN WE MINDER
BEDROGEN UIT
Een gesprek met Els Dietvorst, door Eva
Decaesstecker (Kaaitheater, november 2018).
Het stormt in Ierland, de internetverbinding slaagt
er niet in stand te houden en dus schakelen we van
Skype over naar een WhatsAppgesprek. Sinds Els
Dietvorst op het Ierse platteland woont, is haar
leven veel meer onderhevig aan de wetten van de
natuur. Storm en wateroverlast kunnen een rotte
oogst en zieke dieren betekenen. Het gebrek aan
WiFi, is er slechts een detail van. De menselijke
kwetsbaarheid, de relatie met de natuur en al wat ons
omringt, stond altijd al centraal in Dietvorsts werk,
maar sinds Ierland gaat haar leven een directere
dialoog aan met de dood. En als ‘levenskunstenaar’
krijgt dit ook een neerslag in haar werk: in februari
presenteert Dietvorst de première van haar eerste
theatervoorstelling MEMENTO MORI! !IROM
OTNEMEM.
Hoe komt het dat de dood zo’n prominente rol
speelt in je werk?
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het dagelijkse
leven, de dood hoort daar ook bij. Maar sinds ik in
2010 naar Ierland verhuisd ben, is de dood een pak
aanweziger geworden in mijn leven. Op het platteland
word je voortdurend geconfronteerd met dingen die
sterven, transformeren of verdwijnen. Ik bedoel niet
enkel dieren of planten, deze nacht is er ook dijk
gebroken door het noodweer. Het zorgt ervoor dat je
je veel sterfelijker en vergankelijker voelt, maar doet
je respect voor moeder natuur ook groeien. Er zit iets
cyclisch en oers in.
Twee jaar geleden stierf mijn broer. Toen kwam de
dood opnieuw heel dicht, ditmaal op intermenselijk
vlak. Het vormde het vertrekpunt voor Drijfhout,
een van de twee monologen waarop Memento
Mori! gestoeld is. Als je geen religie hebt om zo’n
gebeurtenis te verwerken, moet je andere manieren
zoeken. En voor mij is dat onder andere mijn kunst
en vooral het schrijven.
Een ‘Memento Mori’ is ook waarschuwing: ‘besef dat
je sterfelijk bent!’ Naar wie richt je deze titel?
Mensen en vooral kunstenaars zijn heel ijdel. Soms
vergeten we hoe belangrijk nederigheid is. We zouden
onszelf minder als het centrum van aandacht moeten
zien en meer respect tonen voor wat rondom ons
leeft en gebeurt. Als je dat doet, accepteer je de dood
gemakkelijker als een deel van het leven.

Je bent voornamelijk gekend als beeldend
kunstenaar, je maakt tekeningen, sculpturen,
films. Vanwaar kwam de nood om dingen in louter
woorden uit te drukken, in plaats van met beelden?
Als filmmaker kan je veel vatten, maar niet alles. Dat
merkte ik toen ik tussen 2006 en 2010 samenwerkte
met de Kameroenees ACM (‘Art-Coeur-Merci’).
Ik maakte verschillende films over en met hem,
maar ik raakte gefrustreerd omdat ik niet gezegd
kreeg wat ik wou. Op een gegeven moment ben
ik aan het schrijven geslagen. Het resultaat was de
monoloog Ik ga naar mijn kippen, die ook verwerkt
zit in de voorstelling. Ik vind dat ik met deze tekst
dichter op de waarheid zit. En dat is toch wat je als
documentairemaker en kunstenaar wil: op de huid
van je onderwerp zitten en zo dicht mogelijk tegen de
waarheid aanleunen.
Wat kreeg je niet gezegd met de camera, dat je wel in
woorden kon vatten?
Hoe verschrikkelijk vijandig de maatschappij staat
tegenover een grote zwarte man, die niets misdeed,
die gewoon in een andere wereld leefde. Hij deed
niemand iets kwaads en toch werd hij overal
weggejaagd. Het schrijven was voor mij ook een
manier om te verwerken wat ik rond mij heb gezien
in een grootstad. Zo werd Ik ga naar mijn kippen
voor mij ook een afscheid van Brussel, van de stad
tout court. Dat verwerkingsaspect is bij de andere
monoloog ook duidelijk aanwezig. Ik denk niet dat
ik over mijn broer een film had kunnen maken. De
ervaring kan ik wel in die tekst kwijt.
Je vond niet enkel een nieuwe uitlaatklep in het
schrijven, je laat de teksten nu ook opvoeren in een
theatervoorstelling.
Voor Ik ga naar mijn kippen had ik oorspronkelijk
een luisterspel in gedachte. Ik ben een absolute
radiofreak. Ik luister graag naar stem, naar theater
of zelfs naar een voetbalmatch op de radio. Het feit
dat je zelf het beeld moet vormen en je zicht even
moet uitschakelen, vind ik heel interessant. In de
monoloog rond ACM verwerkte ik daarom veel
ritmische en muzikale aspecten. De eerste keer dat ik
de tekst opgevoerd hoorde, was echter pas vorig jaar
op het Kunstenfestivaldesarts. Ik toonde videowerk
over ACM en een vriendin van me – Angelique
Wilkie – bracht de monoloog in het Engels. En toen
besefte ik dat die tekst eigenlijk nog beter is als hij live
uitgesproken wordt! Toen kreeg ik van Kaaitheater de
opdracht een tweede monoloog te schrijven, om die
samen met Ik ga naar mijn kippen tot een voorstelling
te verwerken.
In 2015 werd ik uitgenodigd op de Moskoubiënnale
voor Hedendaagse Kunst en daar heb ik gewerkt

aan Skull 3, een gigantische schedelsculptuur. In die
periode was mijn broer heel erg ziek. Het was heel
confronterend om aan dit kunstwerk, een schedel,
te werken, terwijl mijn broer op sterven lag. Die
combinatie van kunst bedrijven, een creatie delen, en
mijn broer die aan het sterven was, daar gaat Drijfhout
over.
Komen er ook sporen van die beeldende
kunstwerken terug in de opvoering van de
monologen?
Nee, ik doe dat niet graag, zo ‘laten zien wat je hoort’,
het mystieke is belangrijk. Bij I watched the white dogs
of dawn, een film over Ierse vissers, splitste ik de film
in twee delen: het eerste deel bevatte enkel beelden,
het tweede enkel ‘talking heads’. Heel wat mensen
vroegen me achteraf waarom ik geen beelden tussen
die interviews gezet had. Maar voor mij klopt dat
niet, dat zou te letterlijk, te direct worden. Je moet
als luisteraar en kijker dingen kunnen verbinden in je
eigen hoofd. En met die monologen is dat hetzelfde:
ik spreek over dingen, maar ik laat ze daarom niet
zien.
Er zit trouwens veel herhaling in de monologen,
omdat ik soms denk dat we te weinig luisteren.
Herhaling heeft een ongelooflijke kracht om emoties
te triggeren. Door te blijven herhalen komt het veel
krachtiger over. Het is een beetje zoals de muziek van
Arvo Pärt of Philip Glass.
Wat interessant is aan de lange trajecten die je rond
eenzelfde onderwerp opzet, is dat je verschillende
afstanden creëert tussen jezelf en het onderwerp.
In de fictiefilm As long as the blackbird sings is alle
aandacht gericht op ACM, die wordt uitgebeeld door
een acteur. In Ik ga naar mijn kippen sta je zelf als
verteller/schrijver heel centraal.
Ik werk sowieso altijd aan lange projecten. Als ik een
onderwerp zoals ACM aansnijd, dan wil ik dat langs
alle kanten bekijken en er veel tijd voor nemen. Die
tijd is belangrijk om echt te kunnen begrijpen wat
er aan het gebeuren is. En hoe dichter ik uiteindelijk
kom bij ‘de waarheid’ van dat onderwerp, hoe beter
het mij ligt en hoe beter daardoor ook het artistieke
werk wordt.
Ook de andere monoloog zit in een langdurig
project en hangt samen met Skull 3. Tegelijk
komen in mijn werk altijd dezelfde thematieken
voor: de kwetsbaarhieid van de mens, la condition
humaine, het egocentrisme van de mens, de
kapitalistische wereld waar we slaaf van zijn, maar
ook de migrantenproblematiek. Die was deel van
ACMs verhaal en zit ook hierin vervat. Skull 3 heb
ik namelijk opgebouwd met een groep migranten
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uit Oezbekistan en Tadjikistan en twee andere
kunstenaars. Uiteindelijk hebben we beslist om niet
meer enkel mijn naam als maker te gebruiken, maar
om het op te dragen aan iedereen die had meegewerkt.
We hadden de sculptuur samen gemaakt, er samen
betekenis aan gegeven en iedereen voelde zich er in
thuis. Ieder had voor zich aanknopingspunten met
het werk gevonden: de geur van verbrand hout deed
iemand denken aan zijn grootmoeder, de leem die
we gebruikten deed een ander denken aan het huis
dat hij ooit gebouwd had. Al deze kleine elementen
vormen samen een soort van collectief geheugen van
de sculptuur. Het mooie aan dit werkproces is dat ik
merkte hoe je kunst kan maken als een middel om te
communiceren met elkaar en dingen te delen. En om
totaal grenzeloos te denken.
Ik werk graag in samenwerkingsverband. Ik geef mijn
werk graag uit handen om te zien wat iemand anders
ermee doet. Ook nu met Dirk [Roofthooft] en Aurelie
[Di Marino]: zij hebben hun eigen karakter en voegen
door hun persoonlijke aanpak een extra dimensie
toe aan de teksten. Het is een beetje zoals een tattoo.
Als je een tattoo laat zetten, vertrek je van een eigen
tekening. Maar het is uiteindelijk de interpretatie van
de tattoo-artiest die op je lichaam belandt.
Kunst en leven gaan voor jou samen, zeg je
regelmatig. We hebben het nu altijd al gehad over de
‘memento mori’ in relatie tot het leven en de dood.
Maar wat zou die titel voor jou kunnen betekenen in
relatie tot kunst?
Wel, ik denk niet meer dat kunst de wereld kan
redden, wat ik vroeger wel dacht. Maar ik denk dat
kunst een steentje kan bijdragen om anders in de
wereld te staan en de blik van mensen te wijzigen.
Het is niet alleen maar creëren, het heeft ook te
maken met energieën en dynamieken, met echt op
andere manieren naar dingen kijken. Creativiteit is
een basiskenmerk van ons zijn. Kunst is belangrijk,
net zoals eten en drinken, we hebben fantasie nodig
om te overleven. Voor mij is kunst eigenlijk een
levensfilosofie. Het is ook een manier om te delen, om
een dialoog aan te gaan, om andere opinies te horen.
Gewapend met kunst zijn we alerter en komen we
minder bedrogen uit.

MEER #SOCIETY?
Armworstelen met de actualiteit

BOYZIE CEKWANA
& DANIA HAMMOUD
Bootlegged
In het Amerikaanse Midwesten van de jaren
1880 gebruikten mannen hun laarzen om flessen
alcohol illegaal te vervoeren. De term ‘Bootlegging’ – oftewel smokkelen – was geboren. Nu
is er Bootlegged: een ontmoeting tussen Boyzie
Cekwana en Danya Hammoud. Twee lichamen,
twee verhalen, en twee geschiedenissen vormen
al botsend een derde, gedeeld verhaal.
Kaaistudio’s | 21 & 22/01 | dans

431 (LIETJE BAUWENS
& WOUTER DE RAEVE)
WTC - A Love Story

SUZE MILIUS
TALK SHOW
De eerste talkshows dateren van de jaren 50 en
bepalen sindsdien in vele huiskamers het avondritme. Maar met de komst van het internet is het
format definitief op zijn retour. In TALK SHOW
neemt Suze Milius afscheid. Het is een terugkijken en vooruitblikken, een poging om waarde toe
te kennen aan alles dat geleidelijk verloren gaat,
en een ode aan de details in ons bestaan.
Kaaitheater | 22/01 | theater | in NL (boventitels
in EN)

TG STAN & KLOPPEND HERT
Move (on)

In 1970 ging de Brusselse Noordwijk tegen de
vlakte om plaats te maken voor ‘Little Manhattan’,
een modernistische, business georiënteerde
droom met twee World Trade Centre torens
als haar kroonjuwelen. Dit project faalde en de
torens stonden jarenlang grotendeels leeg, tot
de eigenaar in 2017 een hernieuwde interesse
kreeg in de buurt. Lietje Bauwens en Wouter De
Raeve maakten deze veranderingen mee vanaf
hun studio op de 25e verdieping van WTC-toren
1 en besloten zich in het debat te mengen door
een film te maken met de actoren die een stem
claimen in de transitie.

Bouwstenen van deze voorstelling zijn onder
meer de dialogen van de Engelse toneelauteur
Dennis Kelly, een dof gegrom dat het gevoel
van onbehagen in onze maatschappij uitdrukt.
Hierboven zullen zich stemmen verheffen, zoals
die van de personages van de Egyptische schrijver Alaa El Aswani. Ze spreken over corruptie,
en over het economische, sociale en religieuze
keurslijf waarin ze gevangen zitten. Ze verweven
zich met stemmen uit het werk van de Palestijn
Mahmoud Darwish of de Syrische toneelschrijver Saadallah Wannous, opwellingen van wilde
hoop en tegelijkertijd uitingen van gezamenlijke
onmacht.

Kaaitheater | 11/02 | film | in NL, FR, EN (boventitels in FR & EN)

Kaaitheater | 13 > 15/02 | theater | meertalig
(boventitels in NL, FR en EN)
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