
fABULEUS is een uniek productiehuis voor dans en theater. Centraal staat de artistieke samenwerking tussen jong talent 
en ervaren makers. Op het podium staan de ene keer jongeren, de andere keer jongprofessionelen. fABULEUS biedt hen de 
nodige omkadering om hun talent en artisticiteit als speler, danser of maker te ontwikkelen en heeft op dat vlak ook een 
internationale voorbeeldfunctie. fABULEUS bereikt met zijn producties een breed publiek van alle leeftijden, met speciale 
aandacht voor jongeren en kinderen. fABULEUS werkt vanuit het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) in Leuven. Het is 
één van de drie stadsgezelschappen van Leuven en huisgezelschap voor de Werking Jong Publiek bij STUK. fABULEUS won 
de Ultima voor de podiumkunsten 2016, de cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap.
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MICHIEL VANDEVELDE  (Leuven, °1990), choreografie, 
begon zijn danscarrière als dertienjarige bij fABULEUS en 
toonde zich toen al als volbloed maker. Hij studeerde aan 
P.A.R.T.S. (Brussel) en is actief als choreograaf, curator 
en schrijver. Hij maakt deel uit van het artistieke team 
van Extra City Antwerpen (samen met Antonia Alampi en 
iLiana Fokianaki) en van het Bâtardfestival (Brussel). Als 
auteur was hij de voorbije jaren betrokken bij Etcetera 
en Disagree.magazine. Van 2017 tot 2021 is Michiel 
artist-in-residence in het Kaaitheater. De rode draad 
doorheen zijn werk is politiek en artistiek activisme. 
Hij onderzoekt welke sociale, economische en culturele 
alternatieven we kunnen bedenken om overheersende 
en dus allesbepalende systemen in vraag te stellen, uit 
te dagen en om te vormen. De afgelopen jaren werkte hij 
zowel in de open ruimte als in kunstinstellingen. 

LILA JOHN  (Wenen, Oostenrijk, °1985), modecollectie, 
studeerde in 2016 af aan de Universiteit voor Toege-
paste Kunst in Wenen, onder artistiek leiderschap van 
Hussein Chalayan. Lila heeft twee jaar gewerkt voor 
het modelabel Pelican Avenue en een jaar voor Peter 
Pilotto. In 2014 ontving ze de Fred-Adlmüller-beurs en 
in 2017 werd ze tweede op de iD International Emerging 
Designer Award in Nieuw-Zeeland. Met haar aanko-
mende label Lila & John creëert ze op sport geïnspi-
reerde streetfashion met couture-details. Voor Paradise 
Now (1968-2018) creëerde ze een lente/zomercollectie.

ZOË DEMOUSTIER  (Leuven, °1995), assistentie choreo-
grafie, studeerde in 2017 af aan de Mime Opleiding van 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en 
volgde nadien de opleiding regie aan RITCS in Brussel. 
Als jongere danste Zoë in verschillende fABULEUS-pro-
ducties: Dromen hebben veters (2003), Sueños (2011), 
Vrouw (2011, coproductie met het GEIT) en Alleen de 
grootste nabijheid (2015, coproductie met DOX). Voor 
VAART 2016 maakte ze de solo Inside me. In het kader 
van haar opleiding maakte Zoë de voorbije jaren o.a. de 
jongerenproductie Hidden Wounds (2018), de danspro-
ductie Never ending roads (2017) en de kinderproductie 
NESTEN (2017, samen met Ayrton Fraenk en Anna Benti-
vegna) die ze in het seizoen 18-19 verder zal ontwikkelen 
bij fABULEUS.

KRISTOF VAN BAARLE  (Antwerpen, °1989), drama-
turgie, is onderzoeker en dramaturg. Hij behaalde in 
2018 zijn doctoraat in kunstwetenschappen en doceert 
in 2018-2019 aan de UGent en Universiteit Antwerpen, 
waar hij ook als doctor-assistent aan verder onderzoek 
werkt. Als dramaturg is Kristof vast verbonden aan Kris 
Verdonck / A Two Dogs Company, en werkte/werkt hij 
met Michiel Vandevelde, Heike Langsdorf en Alexander 
Vantournhout. Sinds 2015 is Kristof ook lid van de kern-
redactie van Etcetera.

"Ik vind dat veel minderheden 
getolereerd worden, maar nog 
niet geaccepteerd. Daar is een 
groot verschil tussen. Daarvoor 

zou ik op straat komen."

"Deze voorstelling gaat over hoe 
je je moet verzetten. Over het 
verschil tussen vroeger en nu. 
Er is een verschil in de manier 
waarop we tegen de dingen 
ingaan, maar de problemen van 
toen zijn wel gebleven."

"Ik weet niet of ik zelf een 
hippie zou geweest zijn in de 
jaren ’60. Dat hangt van veel 
dingen af. Ik weet niet hoe mijn 
ouders daarover zouden denken."

"Het is een heel intens, 
vermoeiend proces. Maar 
de band tussen ons 
dertienen zit heel goed. 
We zijn in korte tijd 
superhecht geworden."

"Kunnen wij nog geloven dat er echt 
iets kan veranderen als wij ervoor 

protesteren? Ik vind dat moeilijk. Bij 
elke wens die ik zou hebben, kan ik 
wel 20 dingen bedenken waarom die 
wens niet zou kunnen doorgaan. Ik 

kan niet heel hard wensen denk ik."

"Als ik denk aan de jongerenrevoltes 
van de jaren ’60, dan zie ik vooral 

de kracht die zij toen als groep 
hadden om op te staan tegen de 

maatschappij."

"De eerste twee repetitieweken 
zaten wij in residentie in 

Dommelhof (Neerpelt). Dat voelde 
als een kamp. Dat heeft de basis 
voor alles gelegd. Heel dicht bij 

elkaar zijn. Heel de tijd samen eten, 
samen slapen, samen repeteren. Dat 
heeft veel gedaan voor hoe we nu 

met elkaar omgaan."

ZULAA ANTHEUNIS  (Ulaanbaatar, Mongolië, °1994), performer, volgde 
de opleiding tot educatief kinderwerker aan de Sociale School Heverlee. 
Nu volgt ze er een tweede opleiding voor sociaal-cultureel werker. Ze 
combineert haar studies met een part-time job in een kledingwinkel. In 
2017 werkte ze mee aan de productie Van tijd tot tijd van Theater Tievo 
(Pasform), een theatergroep voor volwassenen met een (verstandelijke) 
handicap. In haar vrije tijd is Zulaa veel bezig met schrijven en poëzie. 

SARAH BEKAMBO  (Leuven, °2001), performer, zit in het 6de middelbaar 
Latijn-Moderne Talen aan Don Bosco Haacht. Aan het SLAC, het Leu-
vense conservatorium, volgde Sarah eerst dictie en nu drama. Sarah was 
eerst vooral gefascineerd door urban dance, maar tegenwoordig heeft 
ze ook de smaak van hedendaagse dans te pakken. Verder is Sarah veel 
bezig met muziek maken en spelen en met poëzie schrijven en brengen. 
Ze is een graag geziene deelnemer aan poetry slams. De voorbije jaren 
werkte ze mee aan Next Generation Speaks, een internationaal uitwisse-
lingsproject waar ook het Leuvense Urban Woorden deel van uitmaakt.

JARKO BOSMANS  (Lier, °2003), performer, zit in het vierde jaar Humane 
Wetenschappen aan het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-
Waver. Jarko begon als driejarige te dansen bij Xpression in Putte. 
Intussen volgt hij lessen drama en voordracht, hedendaagse en klassieke 
dans aan de Gemeentelijke Academie in Heist-op-den-Berg. Jarko stond 
eerder op het podium in de musical 14-18 (Studio 100, 2014).

BAVO BUYS  (Veurne, °1998), performer, zit in het derde bachelorjaar 
secundair onderwijs Nederlands-Engels aan de Arteveldehogeschool 
Gent. Bavo volgde tien jaar lang woord aan de kunstacademie van Veurne 
(StAPwest). Tussen 2014 en 2016 maakte hij deel uit van Panneia, de 
toneelgroep van het Immaculata-Instituut in De Panne. In 2016 speelde 
hij mee in Blanke Vlinders en Dag van de Vrede, twee theaterwande-
lingen van De Dakbroeders. 

WARA CHAVARRIA  (Estelí, Nicaragua, °2001), performer, zit in het zesde 
middelbaar Wetenschappen-Wiskunde STEM aan Atheneum De Ring 
in Leuven. Toen ze nog in Nicaragua woonde, was ze vooral bezig met 
zang en gitaarles. Op haar negende verhuisde ze naar België waar ze 
zich inschreef aan dansschool DanceAction in Leuven. Momenteel volgt 
ze er jazz, moderne dans, street dance én house. Ze danste mee in ver-
schillende dansshows en ze speelde mee in vier producties van Musical-
compagnie Mithe (Kessel-Lo). Daarnaast zingt Wara in een eigen band.

JUDITH ENGELEN  (Leuven, °1995), performer, volgt klinische en 
gezondheidspsychologie (2de Master) aan de KU Leuven. Ze volgde zes 
jaar drama en voordracht aan academie De Vonk in Haasrode, speelde 
mee in de kortfilm Koud Bloed van Ward Braeckevelt (RITCS) en danste 
mee in het project Kunst in Beweging van Lotte Suvée. In 2008 speelde 
Judith een eerste keer bij fABULEUS in They have got what it takes to be 
a legend (Alexandra Broeder). In 2015 volgde De Metsiers (Carl von Winc-
kelmann) en in 2016 was ze één van De Barbaren waarmee fABULEUS 
het TheaterFestival onveilig maakte.

ABIGAIL GYPENS  (Brussel, °2000), performer, volgde woordkunst-drama 
aan de Kunsthumaniora Brussel. Nu zit ze in de 1ste bachelor drama aan 
KASK School of Arts in Gent. Ze volgde verschillende jaren dansles bij 
Dancingkids (Rosas). Bij BRONKS volgde ze één van de theaterateliers, wat 
uitmondde in de productie AchteRAFbekeken van Geert Vandyck (2015) op 
het BRONKS XL Festival. Ze speelde ook mee in SJOW van het Brusselse 
jongerengezelschap TINT (Eline George & Elke Gryson, 2017).

LORE MERTENS  (Bonheiden, °1997), performer, volgt de master logo-
pedische en audiologische wetenschappen aan de KU Leuven. Lore heeft 
zes jaar klassiek ballet, jazz en hedendaagse dans gevolgd aan het Stede-
lijk Conservatorium in Mechelen en volgde verschillende zomervakanties 
op rij de Summerschool Hedendaagse Dans aan de! Kunsthumaniora Ant-
werpen. Sinds ze in Leuven studeert, volgt Lore danslessen bij Aike Raes. 

ANTON RYS  (Mechelen, °2004), performer, zit in het derde middelbaar 
Woord aan het Lemmensinstituut in Leuven. Hij volgt al enkele jaren 
theater- en parkour les bij Cirkus in Beweging en ook woordkunst aan het 
SLAC (het Leuvense conservatorium) en neemt ook deel aan de jaarlijkse 
presentaties van beide opleidingen. Tussen zijn achtste en zijn dertiende 
heeft hij breakdance gevolgd bij Aike Raes en nam hij ook regelmatig deel 
aan de trainingen en battles van BURn.

MARGOT TIMMERMANS  (Brussel, °1999), performer, zit in het tweede 
bachelorjaar radio aan het RITCS in Brussel. Margot experimenteert al 
langer met geluidskunst. In het middelbaar zat ze aan de Kunsthumaniora 
Brussel. In Ternat volgde ze vijf jaar zangles bij Noise Gate en bij BRONKS 
(Brussel) volgde ze verschillende theaterateliers. 

BO VAN MEERVENNE  (Leuven, °2004), performer, zit in het derde middel-
baar methodeonderwijs (Wetenschappen-Wiskunde STEM) in Atheneum 
de Ring in Leuven. Bo volgt al sinds hij vijf is danslessen. Op dit moment 
volgt hij hiphop, moderne dans en streetdance bij DanceAction. In 2016 
danste Bo mee in de videoclip van French Kiss (Black M).

ESRA VERBOVEN  (Gent, °1999), performer, startte vorig jaar de drama-
opleiding aan KASK School of Arts in Gent. Sinds haar zes jaar volgt ze 
vioolles in het DKO aan de Academie voor Podiumkunsten in Gent. Daar-
naast leerde ze zichzelf piano, ukelele en gitaar. Esra volgde jarenlang les 
aan dansschool De Ingang in Gent en combineerde dat met de theaterate-
liers van KOPERGIETERY. Esra woonde een jaar in het Verenigd Koninkrijk 
en volgde daar het keuzevak drama. Ze speelde er ook in de Schotse pro-
ductie As the Crow Flies van Greg Sinclair (Imaginate & Platform, 2016). 
 

ARON WOUTERS   (Herentals, °1996), performer, zit in zijn tweede master-
jaar grafische vormgeving aan KASK School of Arts in Gent. Aron zingt al 
zeven jaar als tenor in Jeugdkoor Waelrant uit Borgerhout. Hij volgde ook 
zangles en compositie aan de academie van Gent. Aron speelde eerder 
mee in Dancing Voices/Singing Body (Meredith Monk, Zonzo Compagnie, 
2010), Welcome to Exotic Amniotic (Kunstbende Collectief & Wild at Heart, 
2016), The Common People (Jan Martens/GRIP, 2016) en Kampusch Klub 
(eigen creatie samen met Benjamin Abel Meirhaeghe, 2016).

"De makers van de originele 
Paradise Now dachten ‘alles wordt 
beter‘, een gevoel dat nu misschien 
niet meer echt heerst. Daardoor 
kunnen we het enkel nog naspelen."

"Eigenlijk had ik nog nooit in mijn 
leven nagedacht over de jaren ’60. 
Door hieraan mee te doen, ben ik 
dingen beginnen opzoeken. Ik weet nu 
veel meer over die gebeurtenissen."

"Paradise Now uit 1968 was redelijk 
bizar. De durf van die mensen! Ze 
waren meestal helemaal naakt en 
ze kregen redelijk vaak negatieve 
opmerkingen. Ik denk dat het de 
bedoeling was om de mensen een 
soort van schokkend gevoel te geven."

"Wat mij op dit moment heel erg 
inspireert zijn de jongerenprotesten 
in Amerika tegen wapengeweld. Ik 
heb het gevoel dat die situatie een 
beetje is zoals in ’68. Die jongeren 
willen echt gehoord worden en dat 
vind ik sterk."

"Ik word niet snel moe, maar in 
het begin was ik soms mentaal 

moe, want we moesten heel veel 
nadenken, heel veel lezen en ze 

stelden mij vragen waarop ik niet 
direct het antwoord wist. Mijn brein 
was gewoon kapot. Ik had nog nooit 

zoveel nagedacht."

"Misschien waren hippies een beetje 
naïever dan wij nu zijn. Niet op 
een domme manier of zo, maar 

omdat ze nog dachten dat ze veel 
impact konden hebben."



The Catwalk of History
Het beeld van 1968, waarvoor Paradise Now emblematisch 
kan genoemd worden, valt samen met de eis én de hoop 
op verandering. Die hoop is volgens Geert Buelens, die het 
boek De jaren zestig schreef, wat die periode fundamen-
teel onderscheidt van vandaag.2 Veel van de strijdpunten 
en politieke posities zijn dezelfde gebleven, maar de hoop 
is verdwenen. Ook voor activist en mediafilosoof Franco 
‘Bifo’ Berardi moeten we onze tijd beschrijven als één van 
wanhoop.3 Berardi schrijft dat we onze vaardigheid voor 
het zoeken van en gevoelig zijn voor andere mogelijkheden 
in het heden, verleerd zijn. Het lijkt alsof we in deze wan-
hopige tijden onze capaciteit om de toekomst te denken, 
onze futurability om het met de titel van Berardi’s boek te 
zeggen, verloren zijn. De hoop van The Living Theatre op 
verandering richtte zich op jongeren. The Living Theatre 
beschouwde hen als nog flexibel genoeg om hun leven te 
veranderen. Kunnen jongeren vandaag nog dromen van 
een andere wereld? 

Dit jaar, 2018, ‘vieren’ we het vijftigjarig jubileum van ‘mei 
‘68’, het culminatiepunt van een tegencultuur die zich wil-
de bevrijden van het juk en het geweld van de staat, de 
christelijke moraal en het geld. Zo’n viering neemt niet zel-
den de vorm aan van een recuperatie of een mediageniek 
event. Nochtans is de echte vraag wat er de voorbije vijftig 
jaar werkelijk gebeurd is, en of het potentieel van die peri-
ode zich ten volle ontplooid heeft. In Paradise Now (1968-
2018) keert Michiel Vandevelde met die vragen terug naar 
de intussen legendarische voorstelling Paradise Now van 
het Amerikaanse The Living Theatre, die in première ging 
op het festival van Avignon in 1968.

Kind, vertel me, 

is jouw hart even zwaar als

het mijne, een grindbank, jaar

na jaar opgeworpen door de golven

van de zee tot ver in het noorden,

elke steen een dode ziel

en deze hemel zo grijs,

zo gelijkmatig grijs

en zo laag

heb ik de hemel

nog nooit ergens gezien.
W.G. Sebald 1  

Wanneer we de geschiedenis van de voorbije vijftig jaar 
bekijken, is er inderdaad weinig reden tot hoop dat het in 
de toekomst beter zal worden. Oorlog na oorlog, vruchte-
loos protest na vruchteloos protest, leider na leider volgen 
elkaar op, terwijl de entertainmentindustrie het publiek 
bezighoudt: het teleurstellende aan de geschiedenis is 
precies dat ze zich herhaalt - eerst als tragedie, dan als 
farce, wist Marx al. En soms is de farce nog erger dan de 
tragedie.4 Ook de meer recente bewegingen die een veran-
dering beloofden, Occupy, Indignados, Syriza, Obama, ... 
draaiden uit op een teleurstelling of werden openlijk gef-
nuikt. Geconfronteerd met een gewelddadige geschiedenis 
die zich blijft herhalen en waar we maar geen vat op lijken 
te krijgen, sluimert het gevoel dat documentairemaker 
Adam Curtis beschrijft als ‘Oh dearism: it’s like living in the 
mind of a depressed hippie’. 5 

In deze tijd die sommigen als ‘posthistorisch’ omschrij-
ven, lijkt het alsof we niet anders kunnen dan verstomd 
toekijken naar gebeurtenissen die elkaar blijven opvolgen. 
Posthistorie wil niet zeggen dat de geschiedenis ophoudt 
te bestaan, maar wel dat de menselijke geschiedenis heeft 
plaatsgemaakt voor een geautomatiseerde evolutie, waar-
bij de macht in de handen van complexe systemen en en-
kele individuen is komen te liggen. Het antropoceen maakt 
bovendien duidelijk dat we desondanks deel zijn van die 
complexe systemen en daardoor (zeker in het Westen) on-
vermijdelijk mee schuldig zijn aan de vernieling van onze 
eigen leefomgeving. Dat gaat niet alleen op voor de eco-
logische crisis, maar ook voor de huidige economische en 
politieke malaise. Opmerkelijk genoeg strookt dat niet met 
het dominante gevoel dat we als burger niet in staat zijn 
om verantwoordelijkheid op te nemen. Voor Berardi leven 
we daarom in the age of impotence. Maar dat is nog niet 
hetzelfde als een age of impossibility. 

We kunnen ons nog steeds tot taak stellen om bij de ge-
schiedenis te blijven, om niet los te laten en om niet mee te 
surfen op de mainstream of te verzwelgen in nostalgie naar 
iets dat nooit was, maar ook om het warme water niet op-
nieuw te willen uitvinden. De opdracht is dan om radicaal 
in het heden te leven, con-temporain te zijn: beladen maar 
niet belast door de geschiedenis. ‘The contemporary is he 
who firmly holds his gaze on his own time so as to perceive 
not its light, but rather its darkness’, aldus de filosoof Gior-
gio Agamben. De contemporain is die persoon ‘who per-
ceives the darkness of his time as something that concerns 
him, as something that never ceases to engage him’. 6 Om 
opnieuw een toekomst-denken te openen, moeten we radi-
caal in het heden leven, met de tijd zijn in al zijn duisternis. 
En om dat te doen, moeten we de geschiedenis meenemen. 

Mode is voor Agamben een contemporaine drempel tus-
sen ‘nog niet’ en ‘niet langer’, net zoals modellen die de 
mode brengen tegelijk wel én (nog) niet in de mode zijn en 
de kledij presenteren zonder ze te dragen. Mode heeft ook 
een interessante verhouding tot de geschiedenis: bepaalde 
periodes kunnen terugkeren, opnieuw en vogue zijn en 
contemporain worden. De contemporain kijkt op een ge-
lijkaardige manier naar de geschiedenis: sommige aspec-
ten hebben hun volle potentieel nog niet beleefd, en dienen 
opnieuw naar het heden gebracht te worden. Zou mei ‘68, 
en Paradise Now als embleem van die tijd, zo’n onvervuld 
potentieel zijn? En indien wel, hoe zouden we dat dan naar 
het heden kunnen transporteren?

Misschien is het spel wel een waardevolle manier om met 
de geschiedenis om te gaan. Soms is in de zich herhalen-
de geschiedenis de farce erger dan de tragedie, maar voor 
Marx was de farce een stap in het ‘gelukzalig achterlaten’ 
van de geschiedenis. Niet om vervolgens een ahistorisch 
en dus apolitiek leven te leiden, wel om niet langer onder-
worpen te zijn aan een oncontroleerbare en lineaire ge-
schiedenis gekenmerkt door een chronologische groeilo-
gica. In het gelukzalig achterlaten van die on(t)menselijk(t)
e geschiedenis, ontstaat de mogelijkheid om de historie te 
bestuderen en ermee te spelen (zoals in Kafka’s verhaal 
over het paard Bucephalus, voor wie de wet een object van 
studie wordt, en niet langer een middel van macht). De ge-
schiedenis herhaalt zich, eerst als tragedie, dan als farce, 
en dan, op scène: als spel. In onze westerse verzadigde 
beeldcultuur circuleren iconische beelden, die behoren 
tot een quasi onbewust referentiekader, zonder dat we 
nog echt weten wat die beelden zijn of wat hun concrete 
historische context is. Een speelse belichaming van de ge-
schiedenis laat toe om vormen, beelden, uitdrukkingen en 
emoties mee te dragen, zonder erdoor verlamd te worden 
of er als toeschouwer buiten te staan.

De arche van de anarchie
Er is ook die andere manier om zich de loop van de ge-
schiedenis opnieuw toe te eigenen: de revolutie, het op-
schorten van de loop der dingen. We kunnen de revolutie 
van ‘68 dan ook bekijken als een cesuur, een breuklijn in 
de geschiedenis waarin de tijd leek te stoppen, denk maar 
aan de vele stakingen.

In het Grieks heeft het woord arche  een dubbele betekenis. 
Het betekent zowel ‘begin’, ‘origine’ als ‘bevel’, ‘comman-
do’. Als we teruggaan in de geschiedenis, op zoek naar een 
perspectief voor het heden, vinden we misschien wel een 
begin dat kan blijven beginnen, een commando, een appèl 
dat blijft doorwerken. Wat is het appèl van ‘68 nog vandaag, 
te bedenken dat Woodstock misschien getransformeerd is 
in Tomorrowland en individuele ontplooiing deel is gewor-
den van een post-fordistisch arbeidsregime, waarin we 
alleen maar meer onszelf worden om dat zelf vervolgens 
ten dienste te stellen van winstbejag en concurrentie? De 
generatie van ‘68 protesteerde tegen een industriële, for-
distische samenleving, en bouwde zelf aan een postfordis-
tische economie. Welk verzet kunnen we plegen tegen die 
huidige, subtielere, controlerende machtsstructuren? 

1968, dat was ook de moord op Martin Luther King (en voor 
hem, op Medgar Evers en Malcolm X), en in de aanloop 
naar dat jaar, ook de Vietnamoorlog, de Culturele Revolu-
tie in China, de massamoord op vermeende communisten 
in Indonesië, de moord op Lumumba, de Frans-Algerijnse 
oorlog ... Vandaag is de vraag dus eerder of ‘het’ na die 
breuklijn, de cesuur van ‘68, als vanouds verder ging. Of 
hebben reactionaire en neoliberale strekkingen in de leeg-
te van die breuk juist de energie gegrepen om hun agenda 
door te duwen?

Wat blijft hangen van 1968 is een beeld. In Paradise Now 
(1968-2018) wordt gepeild naar het potentieel van een 
specifieke praktijk, namelijk de voorstelling van The Living 
Theatre. Paradise Now bestond uit verschillende fasen, 
beïnvloed door boeddhisme, tantra en kabbala. Die fasen 
waren telkens dialectisch opgebouwd: eerst werd een kri-
tische performance van ‘de dominante cultuur’ gemaakt 
(de ‘these’), die vervolgens gecounterd werd met een 
‘aesthetic assault’ (de ‘antithese’), om uit te komen bij een 
nieuwe situatie waarin de status quo gebroken moest wor-
den om een volgende stap te zetten naar de anarchie (de 
‘synthese’). Het doel was niet minder dan de permanente 
revolutie, het permanente opbreken van de geschiedenis, 
het anarchistische leven. 

De vraag naar anarchie is die naar een an-arche : naar een 
samenleving zonder bevel, zonder totalitaire systemen van 
geld en geweld. De arche  van Paradise Now, de eis en het 
streven dat in de titel vervat zit, is het opschorten van alle 
mogelijke bevelen. In ‘68 was er volgens The Living Theatre 
de roep om ‘een in de toekomst van de mensheid liggend 
doel naar het heden te verplaatsen’. Nu dient zich de om-
weg langs het verleden aan om die roep opnieuw te uiten. 
Als vandaag een wanhopige tijd is, en hoop geabsorbeerd 
in een zelf-uitbuitende dynamiek van wreed optimisme, 
dan is energie misschien nog wel wat we het meest nodig 
hebben. Energie tegen de depressie, niet om productief te 
zijn, maar om de geschiedenis even te laten ontploffen. Om 
samen te zijn en een potentialiteit te ontfutselen aan wat 
zich als noodzakelijk voordoet. Een middelpuntvliedende 
kracht om te ontsnappen uit de vicieuze cirkel. 

Julien Beck en Judith Malina, de oprichters van The Living 
Theatre, wijzen op het belang van de groep in de uithou-
ding van die (permanente) revolutie: niet enkel fysiek, in 
de voorstelling, maar ook buiten het theater en psychisch. 
De belichaamde groep is noodzakelijk in de weg naar an-
archie. 7 Wanneer een collectief lichaam zich in beweging 
zet, wordt het politiek, creëert het een gevoel van moge-
lijkheid. Wetende dat collectieve actie vandaag weinig po-
litieke weerslag heeft, neemt die potentialiteit niet de vorm 
aan van een optimistische, hedonistische, vrolijke vrijheid. 
En toch, net zoals het speels belichamen van de geschie-
denis in een posthistorische tijd, is collectieve beweging 
iets wat we moeten blijven ‘oefenen’. Een soort ‘reverse’ 
biopolitiek (die lichamen disciplineert), die op haar beurt 
kan leiden tot een ‘reverse’ psychopolitiek (die de psyche 
controleert). Protest, verzet, collectieve actie en leven in 
een gemeenschap zijn allemaal praktijken die niet zomaar 
‘zijn’, maar oefening vragen. Fake it, ‘til you make it. Doen 
alsof forceert op zijn minst om het heden als ambivalent te 
bekijken – of anders gezegd, het maakt het mogelijk om de 
huidige conditie niet langer te beschouwen als één zonder 
alternatief, maar als slechts één van de mogelijkheden, 
een intern onstabiele constructie. Doen alsof introduceert 
een prefiguratie van iets wat kan komen.

Een duistere horizon
Zoals de contemporain de duisternis van zijn tijd waar-
neemt, zo is de potentialiteit die groeit uit collectieve actie 
in een tijd van wanhoop en impotentie een duistere poten-
tialiteit. Voor Berardi is vriendschap de brug tussen een fy-
sieke beweging en een intellectuele wanhoop. Vriendschap 
is een model voor een gemeenschap, een manier van sa-
menzijn, die niet op een specifieke identiteit of kenmerken 
gebaseerd is. Het is een samenzijn omwille van het samen 
zijn, een delen van het zelf. Die vriendschap wordt geken-
merkt door een intimiteit. In een intieme vriendengroep is 
het individu er dankzij het collectief en het collectief dankzij 

het individu. Het is het gevoel dat één van de performers van Paradise Now om-
schreef als ‘een verlies van persoonlijkheid om haar opnieuw te ontdekken’. 8

Intimiteit is zowel een fysieke werkelijkheid als iets dat zich afspeelt in het 
denken. Het eigen lichaam is tegelijk het meest persoonlijke en het meest 
vreemde, zoals zoveel adolescenten op ongemakkelijke wijze ervaren tijdens 
de pubertijd. Een gevoel dat niet verdwijnt met het ouder worden, maar minder 
acuut wordt. Die ongemakkelijkheid, die ambivalentie is nochtans iets om te 
koesteren, want het is een figuur voor een ‘wij’ dat gebaseerd is op een ge-
deelde vervreemding, een gedeeld niet-(meer-)weten, een gedeelde duisternis 
waaruit we voortkomen en naar terugkeren. Intimiteit is een combinatie van 
eenzaamheid en het gevoel dat die ondeelbaarheid gedeeld is. Of zoals Agam-
ben het zo mooi omschrijft in The Use of Bodies:

Het gevoel van niet thuis horen en van onmacht en hopeloosheid kunnen we 
met moed opnemen als vertrekpunt voor een radicale herdenking van de we-
reld. Voor The Living Theatre kan het theater een plek van revolutie zijn. Het 
hoeft niet, zoals in ’68, te sluiten om een plek van bijeenkomst en discussie 
te worden. Ook in een voorstelling zelf kan het samenzijn de vorm van een 
duistere intimiteit aannemen, waarin we een glimp opvangen van een even 
duistere potentialiteit.

Zoals Paradise Now van The Living Theatre eindigde met een oproep voor de 
permanente revolutie, is ook een vriendschappelijke, intieme collectiviteit iets 
waarvoor we continu zullen moeten blijven ijveren. De onderlinge steun en 
collectieve drive is nodig, want de moed der wanhoop is zwaar werk. Het vergt 
een openheid naar het onbekende: ‘what escapes my grasp, what I cannot see, 
what I cannot imagine, what I cannot even conceive is the means of escape’. 10

Het blijft kijken naar een horizon, op zoek naar mogelijkheden. Misschien 
voelen we al de warmte van een opkomende zon, zonder dat we ze zien. En 
soms bereiken we die momenten waarin we ‘truly contemporary’ zijn, waarin 
de duisternis zich als een licht openbaart en een hoogst individueel gevoel 
van intimiteit de diepste, onbenoembare verbondenheid genereert. Het zijn die 
flarden, flitsen, die ons engageren om te blijven rennen om op tijd te komen 
voor een ‘appointment you cannot but miss’. 11

Kristof van Baarle
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