Interview met Skagen over Hector Mann
Het trouwe Zomer Van Antwerpen-publiek kent jullie ongetwijfeld al van een van jullie
vorige Zomer-voorstellingen (o.a. Laura Exterieur in het Centraal Station, Hoffmann
in het nieuwe justitiepaleis). Gaan de hoge verwachtingen ingelost kunnen worden?
SKaGeN: Zeker! Zoals bij onze vorige voorstellingen voor de ZVA gaan we ook nu op locatie. Dit keer
in het Stadspark en het te Boelaerpark, wanneer het al donker is. Dat leek ons alvast een spannend
uitgangspunt want terwijl deze plaatsen overdag oorden van ontspanning zijn, zijn ze ‘s nachts eerder
spookachtig en mysterieus. Middenin de duisternis zetten wij ons filmcircus op met caravannetjes,
een barretje en een oplegger die we hebben omgevormd tot een bluekey-studio.
Filmcircus? Bluekey?
SKaGeN: Bluekey is een redelijk oude techniek waarbij een specifieke blauw-tint uit een opgenomen
beeld wordt weggefilterd en vervangen door een ander beeld. In het uiteindelijke beeld zie je dat
natuurlijk niet, zoals je als kijker niet het grote blauwe scherm achter Sabine Hagedoren ziet. Zelfs
Charlie Chaplin en Buster Keaton maakten al gebruik van deze techniek, en dat heeft ons
geïnspireerd voor deze voorstelling.
In onze bluekey-studio zullen wij onder pianobegeleiding en voor de ogen van het publiek een stomme
film spelen, het resultaat kunnen ze live volgen op een groot beeldscherm boven het podium. Wat
mooi is, is dat deze techniek ook inhoudelijk perfect aansluit bij het verhaal dat we brengen. Het gaat
immers over een man die onzichtbaar wordt voor de buitenwereld. De man verdwijnt op het scherm,
maar het publiek kan hem nog wel zien.
Dat is het filosofische aspect aan deze voorstelling: wij tonen een personage dat de samenleving
ontglipt is. Misschien een beetje zoals de schimmige figuren die ‘s nachts in het Stadspark
ronddwalen?
Jullie maken zoals eerder bij Laura Exterieur en Hoffman gebruik van een voor
theater ongebruikelijke techniek. Wat is voor jullie de grote meerwaarde hiervan?
SKaGeN: Wat we proberen te doen is, met behulp van technische middelen, de illusie groter te maken.
Bij Laura Exterieur maakten we het voor het publiek mogelijk om te spioneren, door hen te laten
horen wat zich ver weg afspeelde tussen de mensenmassa in het station. Wat bij deze voorstelling
echter bijzonder is, is dat we het publiek laten kiezen. Ofwel kijk je naar de constructie en zie je rond
rennende acteurs die met blauwe panelen sleuren, ofwel kijk je naar boven en zie je de film die we
proberen te maken.
Het is de vierde keer dat jullie voor de ZVA een voorstelling maken.
Dat smaakt naar meer?
SKaGeN: Dat is niet expliciet onze intentie, maar wat fijn is aan de ZVA is dat zij het mogelijk maken
om locatieprojecten realiseerbaar te maken. Voor een klein gezelschap als SKaGeN is het onmogelijk
om dat autonoom op poten te zetten. Bovendien sluiten dit soort voorstellingen ook perfect aan bij
de laagdrempeligheid die de ZVA doorgaans nastreeft. Zeker omdat we deze keer een voorstelling
spelen zonder toegangsticket. Iedereen kan langskomen, er hoeft niet gereserveerd te worden en het
is gratis.

Jullie werken de zomer door; daarna vakantie?
SKaGeN: Nee, bij het begin van het seizoen werken we direct door aan ons volgend groot project:
Berlin Alexanderplatz, bekend van het boek en de serie. Met die voorstelling gaan we weer terug in
alle bescheidenheid aan teksttheater werken: zonder film, zonder decor, zonder veel techniek en
binnen de vertrouwde muren van de theaterzaal.
Om af te sluiten: waarom is Hector Mann een voorstelling die je niet mag missen?
SKaGeN: O, er is echt geen enkele reden om te twijfelen: een live stomme film in het midden van een
donker park wordt best een unieke ervaring, en bovendien is het gratis!

