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LE BANQUET
F I LOSOFIE  EN MUZIEK : 
D I ALOOG OF BATTLE?

Met Le Banquet brengt de Franse filosofe en  
regisseur Mériam Korichi een eigentijdse versie 
van Plato’s Symposium (Le Banquet) waarbij  
de muziek opnieuw haar intrede doet. Op het po-
dium staan de musici van Het Collectief tegenover 
acht vooraanstaande filosofen. Een fascinerende 
avond over de kracht van de Liefde, 25 eeuwen  
na Plato’s Symposium en 50 jaar na 1968...

Tekst: Mériam Korichi

LE BANQUET
VR 5 OKT 20:00 
Minardschouwburg 
Tickets & info 
24 euro - Speciaal aanbod 
voor studenten -26 jaar:  
tickets aan 12 euro 
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

Mériam Korichi 
filosofe en stage director
8 internationale filosofen 

Het Collectief

All you need is love? Make love 
not war?
Deze slogans gingen viraal in 
1968, toen een intellectuele, 
sociale en politieke protestbewe-
ging de hele wereld bereikte. In 
de roep om anders te gaan leven 
stond de liefde op het voorplan. 
Men voelde toen het enorme  
politieke en subjectieve belang 

van de liefde, en toonde aan dat 
alles wat met de liefde te maken 
had, onder morele en sociale  
onderdrukking te leiden had.  
In Parijs, tijdens de protesten van 
mei ‘68, proclameerden de muren 
‘Jouissez sans entraves’ (geniet 
zonder remmingen). Het opeisen 
van de amoureuze vrijheid was 
een radicale politieke daad en 

zou op grote schaal fundamentele 
veranderingen brengen in het 
dagelijks leven...

Throwback
Héél lang daarvoor, meer dan  
25 eeuwen geleden, bij het 
ochtendgloren van de westerse 
beschaving, dook de liefde op 
als een gloednieuw thema, nauw 

verbonden met de opkomst  
van de filosofie in het klassieke 
Griekenland. Daarvan getuigt  
Plato in zijn Symposium: de liefde 
is het perfecte onderwerp voor 
een symposium waar gepraat en 
overvloedig gedronken werd, 
intussen genietend van muziek 
en epische poëzie. De bijzondere 
reden waarom toen de liefde als 
onderwerp werd gekozen, was  
het feit dat “niemand tot op  
vandaag het waard achtte een 
lofzang te brengen op Eros”. 

En vandaag?
Vandaag, 25 eeuwen later en 
50 jaar na 1968, beschikken we 
over een fantastische literatuur 
over de liefde. Toch zijn er nog 
redenen om te denken dat de 
liefde verwaarloosd wordt en dat 
er onvoldoende over geweten is. 
Vandaag lijkt de liefde overal en 
nergens – en misschien is het daar-
door zelfs nog moeilijker gewor-
den om erover te praten, nu liefde 
een zo banaal onderwerp lijkt te 
zijn geworden. Is het niet moei-

lijker om vandaag te filosoferen 
over de liefde dan in Plato’s tijd, 
toen het duidelijk was dat liefde 
een god was en dat Eros zijn naam 
was? Hebben we de liefde al te 
veel en al te lang gevierd? Bestaat 
er vandaag nog zoiets  
als ‘de kracht van de liefde’? 

Filosofie en muziek kijken elkaar 
opnieuw in de ogen
Ten tijde van Socrates en Plato  
was filosofie dé nieuwe discipline. 
Het was toen ongewoon en on-
getwijfeld moeilijk, om een filosoof 
te zijn te midden van redenaars, 
dichters, toneelschrijvers, ambtena-
ren, musici of barden. Socrates en 
Plato spanden zich tot het uiterste 
in om deze nieuwe en bizarre 
tijdsbesteding te kunnen verder- 
zetten, waarbij ze de competitie 
aangingen met andere artistieke  
en intellectuele activiteiten, in  
de eerste plaats met de poëzie  
en de muziek. En dit is wat er  
gebeurde: bij de aanvang van  
Plato’s Symposium stuurden  
de banketgasten de fluitist weg. 

Socrates won het pleit. Het woord 
zou alleen heersen, niet langer 
uitgedaagd door de muziek.

De fluitist is terug
25 eeuwen later wordt het tijd  
om de fluitist terug te halen. Als 
regisseur en filosofe bedacht 
Mériam Korichi een eigentijdse 
re-enactment van Plato’s Sympo-
sium waarbij de muziek opnieuw 
wordt geïntroduceerd. Acht filo-
sofen nemen plaats aan een tafel 
die in het midden van het podium 
staat opgesteld en worden er 
geconfronteerd met vijf muzikanten. 
Verschillende visies en speeches 
over de liefde worden er gegeven, 
als in een soort van battle, een 
wederzijdse uitdaging. Uitgedaagd 
door de musici zullen de filosofen 
misschien wel Socrates’ stelling 
bewijzen: dat een filosoof “niets 
weet buiten de zaken der liefde”… 

In samenwerking met

Mériam Korichi is filosofe en 
regisseur. Zij ligt aan de basis van 
de reeks A Night of Philosophy die 
ze voor het eerst in 2010 in Parijs 
maakte en nadien in Londen,  
Berlijn, New York en Helsinki 
bracht. Love Symposium stelt  
een speciale versie voor van  
A Night of Philosophy, voor  
acht filosofen en live musici,  
voor het eerst uitgevoerd in  
2017 in Mykonos en vervolgens  
in Brooklyn, Rio de Janeiro, Lima 
en nu in Gent. Meer info op  
www.nightofphilosophy.com 


