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Theater

Superamas starten contrarevolutie
tegen Marine Le Pen
Het leger is plots trendy in het
theater. Vorige maand kroop
Bruno Vanden Broecke nog in
de rol van een para, dit keer
ensceneert Superamas
soldaten die reageren op een
terroristische gijzeling. In het
Frankrijk onder presidente
Marine Le Pen, nota bene.

Geen moraliserend
vingertje in ‘Vive
l’armée!’, wel een
wervelend, filmisch
totaalspektakel
met veel humor

FILIP TIELENS

Michel Houellebecq deed het
eerder al in zijn boek Onderworpen: een politieke toekomstfictie
voor Frankrijk beschrijven. In het
theaterstuk Vive l’armée! van
Superamas is het echter geen
moslimpartij die de macht grijpt,
maar de extreemrechtse Marine
Le Pen. Haar eerste daden als
presidente? De grenzen sluiten,
Frankrijk terugtrekken uit de Europese Unie en racisme tegenover
moslims niet langer strafbaar
maken.
Toch wordt het land weer opgeschrikt door terreur. Twee strijders vallen een modeshow binnen
en gijzelen het Franse mode-icoon
Antoine Arnault. Het blijken geen
radicale islamisten te zijn, maar
verzetsstrijders. In ruil voor Arnaults vrijlating eisen ze dat Le
Pen het liberale gezicht van
Frankrijk herstelt. Een gewapende contrarevolutie dus, onder toeziend oog van Eugène Delacroix’
bekende schilderij La liberté gui-

Strijden onder het toeziend oog van Eugène Delacroix’ schilderij ‘La liberté guidant le peuple’. © Michaël Troivaux

dant le peuple. En de presidente?
Zij ontplooit massaal het leger,
hoeder van haar staat.
Superamas houdt er wel van
om een vrolijke verwarring te
brengen in het theater en het publiek zo aan het denken te zetten.
Geen moraliserend vingertje in
Vive l’armée!, wel een wervelend,
filmisch totaalspektakel met veel
humor. En een wrange nasmaak

uiteraard. ‘De inspiratie voor dit
stuk haalden we uit de vele herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog’, vertelt Philippe Riera van
Superamas. ‘Met ons collectief
zijn we actief in België, NoordFrankrijk en Oostenrijk. Drie
plekken waar de Eerste Wereldoorlog lelijk huishield en het nationalisme ondertussen opnieuw
hoogtij viert. En zeg nu zelf: wat

leidt er makkelijker tot een nieuwe oorlog dan nationalisme?’
Misschien moeten we daarvoor
zelfs niet eens wachten tot Marine
Le Pen presidente wordt. Na de
aanslagen in Parijs verklaarde
toenmalig premier Manuel Valls
live op tv dat Frankrijk in oorlog
was. Maar tegen welke vijand? En
met welke middelen? De Franse
noodtoestand bleek een extra trig-

ger voor Superamas om de macht
van het leger onder de loep te nemen. Gehoorzamen de militairen
in Vive l’armée! de bevelen van Le
Pen? Of komen ze in opstand, zoals in het Turkije van Erdogan?
Een ander heet hangijzer dat dit
stuk opwerpt, is de vraag in hoeverre gewapend verzet toegestaan
is. Zijn de gijzelnemers in dit stuk
terroristen zoals Le Pen beweert,
of net activistische verzetshelden?
Gelooft Superamas overigens
echt dat Le Pen kans maakt op het
presidentschap? ‘Sinds François
Fillon gekozen is als kandidaat
voor Les Républicains, denk ik dat
het zeer onwaarschijnlijk is’, sust
Riera. ‘Maar zeg nooit nooit. De
dag na de Franse première van
Vive l’armée! schopte ene Donald
Trump het tot Amerikaans staatshoofd. Dat had ook niemand zien
aankomen.’
Vive l’armée!, van Superamas,
19-20/1 in Kaaitheater, Brussel.

¨¨¨èè

Gegoochel met de liefde
Jeugdtheater - Liefde is een kaartspel met onzekere afloop. Dat blijkt ook uit de kleurrijke kindervoorstelling ‘Show’ van Bronks.

Show (10+)
Bronks
Gezien op 14/1. Nog
te zien op 28-29/1 in
Antwerpen, 24/2 in
Sint-Niklaas en
25-26/2 in Kortrijk
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ries Notelteirs is naast
een beloftevolle acteur
ook een verdienstelijk
goochelaar. Gytha Parmentier
is een van de meest frisse
actrices van het moment, met
funky dansmoves in de aanslag (google maar eens
‘twerkshop’). Samen spelen ze
een pril koppeltje in Show, de
opvolger van de uiterst succesvolle voorstelling Wij/zij,
waarmee regisseuse Carly
Wijs en Parmentier de komende vier weken naar het
Londense National Theatre
afreizen.
Show is opnieuw een grappige, ontwapenende en coole
productie geworden. Niet
over terrorisme dit keer, wel
over die magische vlinders bij

een eerste verliefdheid. Wijs
vertelt het via de metafoor
van een goochelshow, net als
liefde een onverklaarbaar spel
van verhullen en onthullen.
Het eerste halfuur van Show
klimt langzaam naar een
amoureuze climax, compleet
met fantastische showscène
tegen een fonkelende achtergrond van kleurlampjes. Ondertussen klinken er Franse
erotische chansons. Romantischer dan dit wordt het niet!
Maar zoals bij alle mooie
liedjes, komt er ook aan alle
mooie liefdes een eind. In het
tweede halfuur sluipen de
spanningen binnen. De goochelaar en danseres lijken
hun carrières belangrijker te
vinden dan hun onderlinge

communicatie. En wanneer
hij haar dwingt om als bunny
op te draven in zijn show,
kiest zij tijdens een verdwijntruc ook echt het hazenpad.
Plots maken we een sprong
in de tijd en zie je hoe ze hun
oude versiertrucs bovenhalen
bij nieuwe partners. Maar
nooit zal de magie nog zo
goed functioneren als bij die
onvergetelijke jeugdliefde.
Het is een ontnuchterende
boodschap, die helaas te snel
wordt afgehaspeld en voor
meer verwarring zorgt dan
nodig. Daardoor zullen de
tienjarigen in de zaal zich
toch vooral die grote goochelshow herinneren die de liefde
is. En misschien is dat maar
goed ook. FILIP TIELENS
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