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Gedachten
om over na 
te denken.

ON THE
RECORD

buiten de muren van het theater afspeel-
den. Terug in het theater besloot ik om
op de scène, waar alles zichtbaar is, dat-
gene te tonen wat we verborgen houden
en onzichtbaar blijft.
Het is toch onbegonnen werk om alle
vuilnis en alle mensen die je in een jaar
ontmoet te tonen?

VANHEE: Soms wilde ik op een stoel
blijven zitten, dan produceerde ik eindelijk

even niets. Of toch bijna
niets… (lacht) Ik las veel so-
ciologische studies over de
evolutie van een maatschappij
waarin huisvrouwen alles her-
gebruiken tot een samenleving
waarin iets in enkele seconden
van iets nuttigs tot iets waar-
deloos degradeert. En ik las
veel filosofen, zoals Tristan

‘Afval bewaren helpt je om 
het verleden niet te vergeten’
‘Een gescheurde verpakking van pure chocolade, de verpakking van een blokje
smeerkaas’: performancekunstenares Sarah Vanhee stalt in Oblivion alles uit 
wat ze van november 2014 tot november 2015 wilde weggooien.

Sarah Vanhee, Oblivion, van 07/05 tot 16/05 in La
Raffinerie (Kunstenfestivaldesarts), in het najaar
op reis door Vlaanderen. Info: www.kfda.be en
www.campo.nu

Garcia die stelt dat er steeds meer dingen
ontstaan en blijven bestaan, die samen
een horizontaal vlak vormen. Dat beeld
gebruik ik. Tijdens de performance pak
ik de dozen waarin ik mijn gewassen
vuilnis opborg zorgvuldig uit. Ik plaats
alle dingen naast elkaar. Alles is even-
waardig aan elkaar. En het netwerk van
mensen die ik ontmoette en die mee-
werkten aan de creatie is aanwezig in de
teksten die ik uitspreek.
U praat ook tegen de dingen.

VANHEE: Niet om ze te vermenselijken,
maar om ze als ding te blijven waarde-
ren. Een leeg yoghurtpotje blijft een
potje.
We zien welke yoghurt u eet, welke cho-
colade u lust. U geeft een heel intieme
blik in uw leven.

VANHEE: Toch is dat niet de essentie
van deze creatie. Oblivion is niet bedoeld
als zelfportret. Ik ben slechts een sub-
ject, een van de vele westerlingen die
almaar vooruitdenken en daardoor het
verleden te vaak vergeten. Daarom vind
ik het voor iedereen een aanrader om
eens een weekje alles te verzamelen wat
je zou weggooien. Het verplicht je ach-
terom te kijken en het verleden niet te
vergeten. Het doet je beseffen hoe alles
met elkaar verbonden is. Hoe ons plas-
ticverbruik de olie-ontginning stuurt,
hoe onze kortzichtige politici medever-
antwoordelijk zijn voor de vluchtelin-
genstroom…
Heeft deze creatie uw leven veranderd?

VANHEE: We zijn erg geconditioneerd
in het nemen van beslissingen over wat
wel en niet waardevol is. We oordelen
snel over dingen, ideeën en mensen. Na
dit jaar oordeel ik trager.

Els Van Steenberghe

Waarom, mevrouw Vanhee?
SARAH VANHEE: Niet om een moralistische

of ecologische boodschap te brengen. Ik
wilde onze houding tegenover alles wat
we weggooien onderzoeken. Of ruimer:
tegenover alles en iedereen waar we ons-
zelf continu van losknippen. Dus hield
ik alle verpakkingen bij, fotografeerde
al het organisch afval dat ik produceerde
en hield enkele maanden een ‘shit diaryÕ
bij. Ook alle teksten, alle on-
afgewerkte e-mails, alle spam,
mijn zoekgeschiedenis op het
internet bewaarde ik. Zelfs
alle mensen die op een of an-
dere manier meewerkten, ‘be-
waarde’ ik. Daarnaast wilde
ik terug in een theater wer-
ken. Sinds 2011 werkte ik
vooral aan projecten die zich

‘We oordelen
snel over
dingen, ideeën
en mensen. Na
dit jaar oordeel
ik trager.’

SARAH VANHEE:
‘Ik hield enkele
maanden een
shit diary bij.’

‘Elke dag, 40 jaar lang,
heeft iemand tegen me
gezegd: “You talkin’ to
me?”’
Acteur Robert de Niro, 
in The Guardian.

‘Ik verkondig een soort
magisch realisme waar
mensen hoop uit kunnen
putten.’
De Antwerpse rapper
Tourist LeMC, in 
NRC Handelsblad.

‘Hij draagt Crocs omdat
zijn voeten in puin liggen
van zijn enorme buik.’
Auteur Herman
Brusselmans over 
Ilja Leonard Pfeijffer, 
in HP De Tijd.

‘Het hart van de mens zal
moeten veranderen, niet
het wetboek.’
Jazzzanger Gregory Porter,
in Vrij Nederland.




