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THEATER

10. MINFIN FISCAAL ATTEST BEHAALD - VOLTOOID

EEN WERK VAN JEAN-MARIE PIEMME

GEREGISSEERD DOOR PHILIPPE SIREUIL

MET FRANK ARNAUDON, FRANCE BASTOEN, JEAN-PIERRE BAUDSON, ISABELLE DE BEIR, DOLORÈS DELAHAUT, SOPHIE DELOGNE,
PATRICK DONNAY, ISAAC ELBAZ, SOUFIAN EL BOUBSI, MAUDE FILLON, JEANNINE GODINAS, BEN HAMIDOU, AGATHE HAUSER,
ANTOINE HERBULOT, DANIEL JEANLOZ, CHARLOTTE LEBLE, STÉPHANE LEDUNE, FABRICE RODRIGUEZ EN LAURENT TISSEYRE

Explosies op de luchthaven en in de metro. De dood komt voorbij en laat in zijn voetsporen heel wat ravage achter. Niet alleen
lichamen, maar ook dromen, plannen, angsten, illusies. Hoe kunnen we dit vertalen naar het theater? Hoe kunnen we onze
verbeelding toepassen op zulke wrede gebeurtenissen? Hoe kan fictie de werkelijkheid benaderen? Moet er een moraal zijn? Nee, geen
moraal. We willen immers geen wijsheden verkondigen. We willen niet beweren dat we alles weten, dat we het begrijpen, dat we het
kunnen uitleggen of dat we oplossingen kennen. We zoeken geen troost. We zijn op zoek naar een theater dat benadert, meet, afstand
neemt, opnieuw probeert en gewoon theater wil zijn. We gaan resoluut voor een theater vol verscheidenheid! Een theaterstuk, en geen
documentaire voor Arte, geen debat voor een verkiezingsavond of betweterig lesje van diegenen die alles al begrepen hebben. Geen
barmhartig geklaag over de dood. Gewoon de gebeurtenissen van dichtbij bekijken, alle facetten onder de loep nemen, durven verder
kijken, op zoek gaan naar de gevolgen van de schokgolf, van micro naar macro, en soms durven lachen met het ongeluk. En de kijker
wordt ook aan het werk gezet.
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