Recensie ‘Winterkant’ (SKaGeN) door Pol Arias
Radio 1 Neon, maandag 12 maart 2007

Neon / Nicky Aerts:
Met de voorstelling ‘Winterkant’ sluit het Antwerpse gezelschap SKaGeN een trilogie af. Daarin kwam
eerst de hemel en dan het vagevuur aan bod en als slot nu de hel, Pol Arias.
Pol Arias:
Om dat te brengen – een helgevoel, wat is dat nu voor een toeschouwer? – zijn ze inspiratie gaan
zoeken bij het boek ‘Reis naar het eind van de nacht’ van de Franse schrijver Céline. Ik moet zeggen,
dat is toch een uitstekende keuze, want het is een bijzonder zwart boek.
Toen het in 1932 verscheen, werd het zowel gelauwerd als verguisd, maar nu nog vinden velen dat
het belangrijkste boek dat in de 20ste eeuw zou verschenen zijn.
Neon:
Waarom, Pol?
Pol Arias:
Er zijn verschillende redenen voor. Simone de Beauvoir bijvoorbeeld zal later vertellen dat ze zich, als
jonge mens toen het boek verscheen, herkende in het anarchisme in het boek en de manier waarop
de schrijver de oorlog en het kolonialisme aanviel, de mediocriteit en de levensomstandigheden van
de gewone mens. Hij vond een taal en een toon die even levendig was als het gesproken woord. Hij
poetste inderdaad de taal en de syntaxis niet op, zoals dat tot dan toe in de Franse literatuur
uitsluitend gebeurde.
Neon:
Waarover gaat het dan in dat boek?
Pol Arias:
Het is sterk autobiografisch. Het is niet moeilijk om in het hoofdpersonage Bardamu de schrijver
Céline zelf te herkennen, die als jonge gast naar Afrika en Amerika trok, nadat hij tijdens
Wereldoorlog I als Frans soldaat aan het front, hier in Poelkapelle bij Ieper, in de arm werd
geschoten, zwaar gehandicapt werd en van dan af geobsedeerd zal blijven door angsten en een totaal
absurde visie op het menselijke bestaan.
Neon:
Kan je een genre plakken op dat boek?
Pol Arias:
Het is een soort Bildungsroman van een jongeman die probeert met vallen en opstaan volwassen te
worden, maar daar een bijzonder pessimistische visie en complexe persoonlijkheid aan overhoudt, net
als Céline zelf, want vergeet niet dat hij zich als dokter in een arbeiderswijk aan de rand van Parijs
ging vestigen en daar armen verzorgde, maar hij publiceerde dan plots tijdens de Tweede
Wereldoorlog hevig antisemitische teksten – een geniale schrijver, maar vol contradicties.
Neon:
Is dat boek vaker gebruikt in het theater?
Pol Arias:
Het is al enorm dikwijls gebruikt als basis van een theatervoorstelling, maar meestal, bijna altijd,
gebeurt dat onder de vorm van een monoloog door 1 acteur, vanuit het gezichtspunt van het
hoofdpersonage, van die Bardamu, zoals Guido Lauwaert dat indertijd bij ons met succes gedaan
heeft. Meer dan 500 voorstellingen heeft hij daar toen van gebracht.
SKaGeN heeft de gok gewaagd om met 6 acteurs het boek tot leven te brengen op het toneel via een
selectie van fragmenten uit dat boek.
Neon:
Een geslaagde aanpak?

Pol Arias:
Voor mij wel. Voor mij lukt het hen wonderwel. Ze slagen er niet alleen in de sfeer van het boek, maar
ook de onderliggende gevoelens, soms zelfs het onderbewuste van die figuur Bardamu, zichtbaar te
maken. Dat doen ze via een hele reeks scènes waarbij de structuur van het boek gevolgd wordt.
Voor elke scène heeft Philip Paquet dan tekeningen ontworpen op hoge en brede zeildoeken –
tekeningen die aan een stripverhaal doen denken, maar ze kunnen evenzeer een locatie suggereren,
bijvoorbeeld Amerika, New York, Afrika, maar ook door kleur of uitvergroting een gevoelssfeer
bepalen.
Neon:
Je zei daarnet op de redactie, dacht ik, iets van een stripverhaalvoorstelling. Is dat ook zo?
Pol Arias:
Nee, het is helemaal geen stripverhaalvoorstelling. Het is wel een striptekenaar die het decor heeft
gemaakt, maar terwijl er wel degelijk humor inzit, is de hoofdtoon toch wrang en donker; pijn en
angst zijn permanent voelbaar.
Want naast die merkwaardige tekeningen is er ook de fantastische klankband, die me eveneens deed
denken aan een voorstelling die Romeo Castellucci ook op basis van dat boek van Céline gemaakt
heeft, die we een paar seizoenen geleden in deSingel te zien kregen. En ik moet zeggen; hier in deze
voorstelling bij SKaGeN durven de acteurs groots en zelfs grotesk te spelen wanneer het moet en dan
weer heel ingehouden, intimistisch bijna.
Neon:
Moet je dat boek van Céline gelezen hebben om er iets van te begrijpen?
Pol Arias:
Je moet het niet gelezen hebben, maar het helpt natuurlijk omdat je veel zaken, heel veel fragmenten
herkent vanuit het boek, maar dat boek, die ‘road movie’ zoals SKaGeN het zelf noemt – we gaan
inderdaad op reis van het front in Vlaanderen naar Parijs, Afrika en ik zei het al, zelfs Amerika – dat
boek wordt niet slaafs naverteld.
Bij elke scène is er gezocht hoe die het best kan verteld worden op het toneel en daar zitten werkelijk
geweldige vondsten bij, zoals bijvoorbeeld de bootreis naar Afrika, waar we vaststellen in het boek dat
hij compleet geïsoleerd is tegenover de andere medereizigers op die boot – ik kan je vertellen hoe dat
waar wordt gemaakt op het toneel; dat is toch wel erg knap.
Neon:
Alleen maar lof dus, maar iets waar je wel moeite mee had, is het dialect waarin het stuk gespeeld
wordt.
Pol Arias:
Daarover kan gediscussieerd worden, over de vertaling, de taalkeuze. Zo spreekt het hoofdpersonage
– trouwens subliem gespeeld door Valentijn Dhaenens – een Vlaams dialect, blijkbaar van Eeklo,…
Neon:
… een bijzonder dialect…
Pol Arias:
… en de vraag is of dat dialect, dat soms trouwens wordt overgenomen door andere personages, wel
nodig is om die harde en soms zelfs vulgaire, rauwe woordkeuze van de schrijver Céline weer te
geven. Dus ik ben daar niet echt uit of dat nu echt nodig is.
Neon:
Het is moeilijk om te volgen misschien ook.

Pol Arias:
Soms bij momenten wel, maar niet altijd. Eigenlijk kon ik het vrij goed volgen, daar gaat het niet over.
Maar verder heb ik alleen maar bewondering voor wat ik daar te zien en te horen kreeg; dat verhaal
van een man die overtuigd is dat hij alleen op zichzelf is aangewezen en de hele wereld verder
verdorven is. Het is geen prettig verhaal, maar het is wel ijzersterk theater.

