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Hoe verwarrend het is om jezelf te zijn
20 JANUARI 2016 | Geert Van der Speeten

Projecties als decor. Koen Broos

Theater

Beckett Boulevard

De Koe. Gezien in Brussel, Kaaitheater, 14/1. Tournee tot 2 april.

Welke richting moet het uit met onze vermoeide samenleving, met haar prestatiedruk
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en gespannen zelfbeeld? De Koe kiest voor de pas op de plaats. Beckett Boulevard

zoekt het stille middelpunt op van de zelfreflectie. Een blinkende nieuwe stoel om op te

gaan zitten: soms is dat al genoeg.

Maar rustige vaarwaters zijn ook verraderlijk. De voorstelling schiet op gang met een

afdaling in de hel. Natali Broods, Peter Van den Eede en Willem de Wolf roepen het

doolhof van een parkeergarage op, en het gevoel elke oriëntatie te verliezen. Het wordt

een nachtmerrieachtig moment van zelfverlies, misschien het meest beckettiaanse van

de voorstelling.

Als ze weer boven water komen, blijken de drie zich in een wuft restaurant te bevinden.

Broods speelt een actrice die de politiek wil ingaan. Haar tafelgenoot en ex (De Wolf)

heeft daar nogal laatdunkende bemerkingen bij. Op de achtergrond: een slecht

vermomde Van den Eede, in de rol van ex-acteur die nu het beroep van ober uitoefent.

Het is het startsignaal voor een spel van herkenning en vervreemding. Zijpaden zaaien

verwarring: wat is echt, wat is gespeeld? Dat wordt nog ten top gedreven in een

geprojecteerd tv-interview met Tom Lenaerts, die de voorstelling ontmaskert als

middelpuntloos. We zien de acteurs weer in een nieuwe gedaante: als publieke figuren.

Bedrieglijk simpele uitspraken, over twee keer niets, krijgen in Beckett Boulevard een

duizelingwekkende diepte. De voorstelling mondt uit in een spitse denkoefening over

zelfbeeld en identiteit, over de ultieme vraag of we kunnen zijn wie we zijn. Het

eindresultaat is een kaduke comedy of errors, op de wip tussen filosofie en

scherpslijperij. Theater dat rond zijn eigen as tolt – kwatongen zullen zeggen: rond de

eigen navel – maar waarbij ook alle denkbare valkuilen openklappen.
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