
Geïmproviseerde scènes over sterven
en de kunst van het verdwijnen
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Verdwijnen begint ermee op te hou-
den met praten, de rekeningen van
gas, water en licht niet te betalen,
niet meer in het stamcafé te komen.
Verdwijnen is als een stille dood. De
voorstelling Kroniek of een man ligt
dood in zijn appartement sinds 28
maande n van de jonge Duitse regis-
seur Florian Fischer biedt een varia-
tie aan associaties en gedachten over
deze vorm van ongezien wegglippen
uit de wereld.

Kro n i ek is Fischers debuut bij NT-
Gent. IJle, bloembeschilderde gordij-
nen, als van een Japanse prent, om-
sluiten de speelvloer. Drie spelers
vertolken de rol van ambtenaren,
verantwoordelijk voor gas, water,

licht. Ze uiten hun verbazing erover
dat het mogelijk is dat een man, Mi-
chel, 28 maanden dood in zijn appar-
tement ligt. Niemand die het merkte,
totdat de geur te indringend werd.
Aan het slot krijgt het publiek een
waaier uitgereikt waarop het parfum
van een lijk in ontbinding is aange-
bracht. Toegegeven, na gruwelijke
details over het ontbindingsproces
van een lijk valt het mee. Bittere kel-
d e rge u r.

In een associatieve verhaallijn im-
proviseren de spelers op de dood.
Bert Luppes en Oscar Van Rompay
bespreken in een nadrukkelijk den-
kende vorm van acteren het verdwij-
nen en Charlotte Vanden Eynde
danst vitaal en prachtig-wild op de
klanken van Arcade Fire’s My Body is
a Cage. Ze lezen beurtelings voor, als
monniken, uit contemplaties over
het vergaan van een lichaam tot stof.
Opeens mogen de toeschouwers ook
meelopen over het podium en een
lied meezingen, maar het waarom is
volstrekt onduidelijk.

Er zitten nogal wat haken en ogen
aan deze Duitse dramaturgie. Het as-
sociatieve patroon verbrokkelt tot
losse, geïmproviseerde scènes die
over alles kunnen gaan, dus ook over
doodgaan. Een eenheid is Kro n i ek
beslist niet, eerder een droomspel,
alsof wij, toeschouwers, geleidelijk
meegaan in de schemerwereld tus-
sen er zijn en er niet zijn. Toch raakt
de toeschouwers steeds meer teleur-
ge s te ld .

Het spuwen van bloed en het ver-
haal over performancekunstenaar
Bas Jan Ader die zeilend over de oce-
aan voorgoed verdween, zijn te ge-
makzuchtig. De regie vult moeizaam
de speeltijd, zo lijkt het. De slotscène
suggereert een wederopstanding:
Van Rompay wordt ingesnoerd in een
witte lijkenzak en herrijst. Deze vrij-
blijvende associaties halen de kracht
uit Kro n i ek ; als alles kan, is niets
meer noodzakelijk. Dan stort een
voorstelling ineen.
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