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FEsrIvAt AVIGNON
]AN FABRE EN ]AN uiconrr MET NIEUw wERK rN opENINcs\MEEKEND

Op bezoek bii de tIoden
AVIGNON

-Jan

Fabre opende wildag het festival van Avig-

non met ,,L'histoire des larmes". Hij spreekt met die voorstelIing zijn geloof uit in de primaire expressie van het mènselijk

I

l

Iichaam en draagt het cynisme ten grave. Een dag later bracht
Jan Decorte

in ,,Dieu & Les esprits vivalts", eerlijk en zonder

enige opsmuk, een innige bezwering.
Yar onze redacteur in

Frankriik

I

Geert Sels

ridderuitrusting. Alle opties zijn
mogelijk. Tijdens het eerste tekstfragment zwiept hij een mansgroot
zwaard door de lucht. Tijdens de
muziekinterventies van Arno danst
hij zidr voorovergebogen buiten
adem, alsof hij zijn duivels uitdrijft.
De voorstelling wordt gedragen
door wiendschap. Arno heeft een

klankband gemaakt met Potige,
ploegende rock. weinig om hetltji

iechtdoor, met nog wat ruwe rafels
aan de zijkanten. Het spoort volledig met het theater van Decorte,
en onbedwongen
'r'!'il

iiin:

Ànne Teresa De Kecrsmae

ker doet een danssolo, eerst Pre-

iDió&I-es
sl De Keersrnaeker,

fal

Dhcorte"

'IAN

Decorte begint waar, Fabre
rl eindigde: metwater. B$deaanvang van Dieu & lns esPrits vd,vanu
is hij naakt. nii beginteen grondige
waibeurt, .ran kop.tirt teen, ingetogen en geconcenfreerd Dit is een
[eUaar dat ertoe

dèfl{èÈSeitichï

js voelbaar. Decorte was twee sei'
zoenen afwezig van onze Podia.
Met een reinigingsritueel legt hij

die periode van zich af. In deze

voorstelling neemt hij nog niet het
woord. Hij heeft de woorden oPgeschreven en vertrouwt ze toe aan
Sigrid Vink. In deze Franse tekt
spèelt ze het personage ,,soufflesóuffleu/'. Ze geeftletterlijk adem
aan de tekt, ze blaast er leven in.
Ze is de souffleur, de eerste hulP bij
ongevallen van het theater, die niet
fluistert, maar hardoP sPreekt'

vinli,
ze stelt heÍit voor'als ,,le sang, le
loup et le diable", bij.ons beter bekend als de BlodluolleJduivel van
de geldknamige voorstelling' De
ene keel zal ze hem voorstellen en
beschrijven, dan weer zijn stem

De
spoort volledig met het
theater van Decorte

cair, alsof ze beweegt oP zeer dun
ijs; als ze meervaart maakt, wordt
het hoekig en nuhkig. OP het Podium is een intensiteitvoelbaar, door
hetinnige en intieme datde makers
in hun vertolking leggen.
De tekt is gritlig, soms associatief
op de vierkante centimeter, soms
zijn de beelden ruimer uitgewerkt.
Het is niet altijd makkelijkvolgen.

De stem

uit de tekst verstilt

en

grijpt naar het einde toe terug naar
het theaterrepertoire, als Vinls op

haar eentje een liefdesscène speelt
uit Shakespea r es Wínter spr o oki e.
De finale is voor Decorte, die een
schlager zingt: ,,On a baisé toute la
nuit". De ernst en het clowneske
vertolken. Ze doet dat in haar typi- gaan hand in hand. Maar de weugsche acteerstijl, waarbÍ elke zin de spat eraf.

een hoog into your /cce-gehalte
heeft.

Decorte draagt eeri lang grijs

het kan een Pij zijn, een boe-'
-kleed;
tekleed of een onderdeel van een

,,1'histoire des Iarmes" en ,,Dieu & Les
esprits vivants". nog tot 13 juli. 0033-4901

4 14.60, ww.Íestival-avignon.com.

