Beautiful
Monster

the mind is its own place
and in itself can make a heaven of hell
a hell of heaven
Paradise Lost, John Milton
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Fuir le bonheur de peur
qu’il ne se sauve

Het verhaal

Een man en een vrouw vragen zich af of ze een kind willen. Op zoek naar een
doorslaggevend argument, verbeelden ze zich het leven van het kind in diverse
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omgevingen. Ze fantaseren utopische taferelen: rozenblaadjes, blauwe lucht, maneschijn, rijstpap met gouden lepeltjes, regenbogen, watervallen, witte stranden,
prinselijke herten, sterke onfeilbare goden, engelen, prinsessen, tovenaars, feeën,
mooie mannen, mooie vrouwen, mooie kinderen, blije kinderen, ... Maar wie A
zegt, zegt ook B! In de schaduw van de paradijselijke wereld ligt de andere kant,
de donkere kant, de dystopie met zijn monsters, afgoden, titanen, moordenaars,
kannibalen, tirannen, duivels, demonen, ... Man en vrouw gaan zo op in het spel dat
ze zich erin dreigen te verliezen. Hun verbeelding wordt destructief, ze slingeren
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Inne Goris

− man

Beautiful
Monster

− vrouw

ergens binnen - regen
start

− ik ken geen plaats
waar ze niet zijn

− wie

− de monsters

− aha, de monsters

gaan we zo beginnen

− ik ben er niet mee begonnen
ze zijn er altijd al geweest

− altijd zoals in eeuwig en altijd
− zoals bijvoorbeeld heel

− ik hou ervan als jij mijn zinnen
afwerkt dichter bij de liefde
komen we volgens mij niet

− zwaar overroepen
− wat

− de liefde

− we dwalen af we hadden het
over bizons

− ging het over bizons ik dacht
monsters

ver terug in lascaux bij de

− monsters én bizons

wanden van de grot verlicht

...

holbewoners de bizons op de
met wat vuur

− dus je brengt ons naar de
rotsschilderingen van de
paleolithische kunsten

− wat denk jij dat ze voorstellen
− de dieren waarop ze jagen

− ik denk monsters die jagen op
mensen

− of ...

− wolf, wil je dan zo graag
kinderen

− ik denk het wel
− jij

− nee, nog niet
geen welpen
geen roedel

− ze stellen de monsters voor
binnenin de mens
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Beautiful Monster (2021-2022)

Beautiful Monster schrijft zich als theatertekst in in de existentiële en absurde
geschiedenis van de mens. Al spelend reizen personages doorheen de tijd, van de
grotbewoners met hun rotsschilderijen, via Troje met zijn straffende goden naar
een apocalyptisch wereldbeeld zonder licht en zonder zon en dus zonder God,
naar een utopische stad, naar een sprookjesbos met een wolf, naar een huit clos
(gesloten huis, no exit) van Sartre.
Centraal in de tekst staat de vraag: als we geheel verantwoordelijk zijn voor onze
eigen daden, is het leven dan de moeite, wat of wie kan troost bieden? (Hiermee
verwijzen we naar De absurde mens van Albert Camus). Dat vertaalt zich concreet
in twee personages zoekend naar hun identiteit, die zich afvragen of ze een kind
op de wereld moeten zetten.
Inhoudelijk onderzoeken we met Beautiful Monster de volgende thema’s:
1. Is het leven wel de moeite? Heeft ons bestaan zin en wil ik het leven wel doorgeven?
2. Wat is de relatie tussen ik en de ander?
3. Waar stopt en start mijn verantwoordelijkheid als mens, wat als wij als mens
zelf de plaats van god innemen, wat dan?
Hein Mortier schreef het script tijdens de vele coronagolven en Paul Pourveur
fungeerde als coach: hij duwde de voorstelling steeds verder weg van Goethe. De
spelers van DF lazen via videomeetings mee en leverden zo ook voor de repetitieperiode hun bijdrage in het proces.

Naar Faust van Goethe (1772-1775)

Beautiful Monster ontstond naar aanleiding van de repertoiretekst Faust. Goethe
schreef Faust aan de vooravond van de Franse Revolutie en dat is voelbaar in de
tekst. Alhoewel Goethe nog schrijft in de Katholieke Christelijke traditie is zijn
tekst doorspekt met hedendaagse existentiële vragen. De honger van Faust naar
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kennis, het absoluut individualisme, maar bovenal het vraagstuk van vrijheid. Is
de mens vrij? Of is ons lot al bij voorbaat getekend? Daarnaast beschrijft hij de
horror en de gruwel van de donkerste kant van de mens. Zo is er de scène waar
Greetchen zo in het nauw gedreven is dat ze haar baby eigenhandig verdrinkt in
de rivier. Deze laatste scene blijkt achteraf cruciaal voor een radicale herschrijving
van Goethes Faust: Beautiful Monster.

De Figuranten: een portret
1. Brood
Als één van onze spelers ons theater ensemble binnenkomt en zegt ik heb honger,
schuilt daaronder maar al te vaak een vraag om hulp. Letterlijk: Help, ik heb niet
genoeg geld om eten te kopen.

2. Alleen zijn
Ruim de helft van onze spelers zijn alleen en leven in isolement. In ons ensemble
leren ze anderen kennen, leren ze samenwerken, delen ze bevindingen en emoties.
De spelers zeggen vaak dat de DF hun familie zijn, een van de weinige lijnen naar
de buitenwereld.

3. Verbeelding
We komen meerdere keren per week samen, de laatste weken voor de première
dagelijks. Het eerste halfuurtje drinken we koffie, eten een boterham of een chocoladewafel, we praten, we vragen hoe is’t, ca va en alles goed, we luisteren … en
dan begint het: we verlaten de koffiehoek en starten de repetitie! Hier begint het
werk van DF, hier beginnen de podiumkunsten, hier gaan de theaterspots aan, hier
maken we de sprong naar de verbeelding, hier nemen onze regisseurs de leiding,
… Eerst opwarmen en de wereld buiten vergeten. Zo maken we de transformatie
van individu met vaak een zware rugzak van miserie, naar performer, naar acteur,
naar speler, naar schrijver, naar de wereld van verbeelding.
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4. Tekst
Om tot spelen en theater te komen moeten we dus weg van de koffiehoek, naar de
balletvloer! En dan waarover te praten? Als we het gesprek niet sturen, is de biografie dominant. Onze werkwijze bestaat er daarom in teksten op tafel te leggen,
vanuit die tekst betekenis te zoeken, improvisaties en spelopdrachten verzinnen
… en zo ontstaat er in co-creatie een dialoog rond tekst, rond een concept, rond
een foto, een beeldend werk,…

Daar hebben we met DF een sterke traditie in opgebouwd, met onder andere:
Lavinia’s verdriet (naar Mourning Becomes Electra van Eugene O’Neill)
Het proces Ann Cael (naar Het Proces van Franz Kafka)

Karamazov (naar De Gebroeders Karamazov van Fjodor Dostojewski)
Natte Sneeuw (naar Hamlet van William Shakespeare)

Lost Paradise (naar De Kersentuin van Anton Tjechow)
Club Müller (naar het oeuvre van Heiner Müller)

TransHuman (nieuwe originele tekst van Paul Pourveur geschreven voor DF)

Cassandra en de wereld staat in brand (nieuwe tekst van Annelore Smits)
En voor Beautiful Monster kozen we om te werken rond Faust van Goethe.
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Om het schrijven zijn toekomst terug te geven,
moeten we de mythe van het schrijven omkeren: de
geboorte van de lezer moet worden betaald met de
dood van de auteur.
Roland Barthes

Wie schrijft moet zwijgen, lezen we in de inleiding op de verzamelde essays van
Roland Barthes (Jürgen Pieters). Met zijn tekst geeft de schrijver de lezer het laatste
woord. De schrijver schrijft zichzelf weg en roept de lezer op om op zijn beurt een
tekst te maken waarin het laatste woord opnieuw wordt doorgegeven.
Zo geeft de theaterauteur zijn script door aan de regisseur en hij zwijgt. De regisseur
geeft zijn regie door aan de acteurs en hij zwijgt. Tijdens de voorstelling geven de
acteurs op hun beurt hun spel door aan het publiek en zwijgen als het doek valt.
Zo krijgt het publiek het laatste woord en geeft op hun beurt het verhaal weer door
en zwijgt. En dat is elegante hoop!

Boeken?

Contacteer Ans Van Gasse
ans@defiguranten.be
+32 (0) 470 07 31 83
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