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Na de presentatie van haar boek 'Het wonderbaarlijke leven
van Claire C' is Sarah Vanhee terug in kunstencentrum
Campo voor een nieuwe productie. Als artiest in residentie
creëerde ze de voorstelling 'Turning turning': een onderzoek
naar de werking van onze gedachten. Met dit stuk probeert
ze de grote stroom van gedachten die we dagelijks
onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan naar buiten te
brengen.

Sarah Vanhee ontwikkelde het concept voor de voorstelling,
regisseerde het stuk en staat ook zelf op de scène, samen
met Ragna Aurich en Thomas Kasebacher. Speciaal aan deze
voorstelling is dat we naast de performance via twee tv-
schermen commentaar krijgen van enkele experts. Naast een
analytische afstand, geeft dit een extra dimensie aan de
voorstelling. De opstelling van de twee schermen op scène
doet ons denken dat de commentaar live gegeven wordt. De
experts fungeren als tussenpersoon tussen publiek en
performers. Ze geven tekst en uitleg bij wat we zien.

De voorstelling draait om de stroom van gedachten van de
drie acteurs. Ze spreken minuten lang hun gedachten uit. De
monologen zijn getimed. Wanneer de wekker afgaat,
wisselen ze van plaats of worden de experts aan het woord
gelaten. Ze proberen enkel onbewuste gedachten te laten
spreken. De controle over spraak en ideeën uitschakelen,
blijkt echter niet evident.

Het commentaar van de experts is een welgekomen
afwisseling. Het geeft de toeschouwer rust. De
commentatoren vertellen ons onder andere dat gedachten
geen duidelijk begin en einde hebben en dus onmeetbaar
zijn. Bovendien zijn alle pogingen om samenhang in de
woorden te vinden tevergeefs, zo zegt men. Coherentie is
niet aanwezig en een verhaal evenmin. Deze verhelderende
uiteenzettingen geven het publiek een houvast en prikkelen
onze nieuwsgierigheid.

De spraakwatervallen van de acteurs zijn vermoeiend om
naar te luisteren. De performers hollen hun woorden
achterna, waardoor ze ongelofelijk snel en net ietsje te luid
spreken. Het is een strijd tussen woord en gedachte. De
snelheid lijkt nodig om te veel bewuste redeneringen tegen
te gaan. Ze mogen niet plannen waar ze over spreken. De
nervositeit van de sprekers slaat ook over op de
toeschouwer, waardoor die ongemakkelijk en wat
zenuwachtig op zijn stoel zit. Door de snelheid is alle emotie
uit de zegging verdwenen. Bewust nadenken over gedachten
laat immers emotie toe en gedachten de tijd geven om zich
te vormen, maakt ze intenser. Diepgaande emotie is in dit
spel onmogelijk. De tekst kan het publiek onmogelijk raken,
inhoudelijk noch emotioneel.

Timing is dus van groot belang. De kunst bestaat erin de
toeschouwer mee te nemen in de stroom van woorden. Op
sommige momenten slagen de performers er in je op het
puntje van je stoel te krijgen. Van zodra ze iets te lang
spreken, is het gemakkelijk om het geheel los te laten en je
eigen gedachten de vrije loop te laten. Het is een subtiel spel
dat van voorstelling tot voorstelling verschilt.

'Turning turning' toont ons hoe moeilijk het is onze vele
gedachten letterlijk weer te geven. Wat en hoe we iets
zeggen is gecontroleerd. Gedachten direct en zonder
vertraging naar buiten brengen, is onmogelijk. Er zit altijd
vertraging op en dus tijd om je bewust te worden van je
ideeën. Het nieuwe stuk van Sarah Vanhee speelt een gedurfd
en boeiend spel, een lust voor taal- en filosofieliefhebbers.
De voorstelling vergt een grote concentratie van het publiek,
maar loont de moeite voor wie zich er voor open stelt.

Eline Van de Voorde
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