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DODENMIS MET 
DRAAGWIJDTE

‘Requiem pour L.’ bood Béatrice Delvaux meer 
dan theater. Ze zag een aangrijpende voorstelling, 
hoorde een wereld-omspannende Mozart en kreeg 
een weelde aan reflectie.

Béatrice Delvaux, Senior Writer bij Le Soir en columniste bij 

De Standaard - Bron: De Standaard, ‘Tableaux Delvaux’ 

REQUIEM POUR L. 
WO, DO, VR, ZA 
3, 4, 5, 6 OKT 20:00
Kunstencentrum Vooruit,  
Theaterzaal
Tickets & info 
28 euro
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

Les ballets C de la B

Rodriguez Vangama dirigent
Alain Platel regie

PROGRAMMA

Fabrizio Cassol 

naar het Requiem van Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart 

Requiem in d mineur

Requiem pour L. is een creatie van 
de Gentse choreograaf Alain Platel 
en de Luikse musicus en componist 
Fabrizio Cassol. Een ‘broederduo’ 
dat al vaker heeft samengewerkt 
(Pitié, Coup fatal) maar nu zijn 
meest riskante uitdaging heeft 
aangegaan. ‘Dit is jullie dapperste 
en sterkste werk’, zei Thomas 
Oberender, de intendant van de 
Berliner Festspiele, bij de première 
in Berlijn. ‘Ik was bang toen jullie 
deze productie voorstelden.  
Ik weet nog altijd niet of ik het had 
moeten aandurven. Maar ik heb 
zelden een voorstelling meege-
maakt met een zo sterke band  
van het publiek in de zaal met 
elkaar en met de scène.’ 

Wat moest hij aandurven?  
Doodgewoon de dood. In klank – 
het Requiem van Mozart, in  
een nieuwe interpretatie met  
wereldmuziek – en beeld. Anderhalf 
uur lang maakt de zaal de dood 

mee van L., een anonieme blonde 
vrouw die zich in de laatste weken 
van haar leven laat filmen. Een 
document in zwart-wit, op groot 
scherm, dat vertraagd afgespeeld 
de nieuwe Mozart begeleidt.

Requiem pour L. trekt volle zalen. 
Telkens opnieuw ondergaan  

de toeschouwers dezelfde schok 
en vertellen ze met tranen of 
emoties over een ervaring die 
hen uren en dagen zal blijven 
achtervolgen. Terecht, want wat zij 
hebben gezien, gehoord en vooral 
beleefd, is geen dodenmis maar 
de incarnatie van een drievoudige 
transgressie.

De keuze voor euthanasie

De transgressie van  
de dood. Het ‘Belgisch’ 
gezelschap was bang op 
de avond van de première 
in Berlijn. In Duitsland is 
euthanasie verboden, hoe 
zou het publiek reageren 
op de lange confrontatie 
met een vrijwillige dood 
– live in beeld gebracht?
Ook in Frankrijk was dat
een probleem, met zijn
ultrakatholieken en de
plannen van president
Macron voor een wet
op het levenseinde.

In België hebben we een lange 
weg afgelegd. Tien jaar geleden 
kwam de dood ook op de scène, 
toen de lijkkist van Hugo Claus in 
de Antwerpse Bourlaschouwburg 

op het toneel stond. Dat was  
een laatste eerbetoon maar ook 
een statement, een provocatie aan 
de katholieke wereld. Euthanasie 
kwam in de openbaarheid, tegen 
het verzet van de katholieke kerk 
in – kardinaal Danneels reageerde 
verontwaardigd op Claus’ laatste 
wilsdaad. ‘Meneer de kardinaal: 
schaam je’, repliceerde schrijver 
Erwin Mortier op de scène. Tien 
jaar later woonde Gabriel Ringlet, 
een gewezen vicerector van  
de UCL en in Franstalig België een 
invloedrijke priester die terminaal 
zieken begeleidt, de voorstelling 
van Requiem pour L. in de Munt 
bij. Na afloop was hij aangedaan 
en had hij lof over een ceremonie 
van de dood die vele andere zou 
moeten inspireren.

Sinds de euthanasie van Hugo 
Claus, een politieke daad, schokt 
de keuze voor de dood niet 
langer. Paradoxaal genoeg geeft 
de mogelijkheid van de vrijwil-
lige dood ons de kans om hem 
niet langer te ontvluchten maar 
hem net beter te beleven, door 

erover na denken, ons erop voor 
te bereiden, erover te praten. 
Door de dood op de planken te 
brengen, erkent Requiem pour 
L. symbolisch de plaats die onze
samenleving hem heeft gegeven.
Geen provocatie in het theater,
geen politiek, maar meevoelen.

De kracht van muziek
De transgressie van de vermen-
ging. Wat is meer ‘Europese 
cultuur’ dan het Requiem van 
Mozart? Het is een monument.  
Je moet wel heel moedig zijn  
om die partituur te herschrijven  
en er Afrikaanse, Indiase en  
jazzklanken in te injecteren,  
het koor door zes zwarte zangers 
te vervangen, het symfonische  
orkest te ruilen voor een gitaar, 
een accordeon, percussie en  
een tuba, en de Latijnse tekst 
in het Lingala, Swahili, Tshiluba, 
Kikongo en Kilari te vertalen.

Deze voorstelling herin-
nert aan de rol van  
het toneel: een vijfde 
macht die een sleutelrol 
speelt in de aanvaarding 
van ons lot, de troost  
voor onze pijn, de kracht 
van onze revoluties

Dit is beter dan een statement, 
het is de incarnatie van de ver-
menging van culturen. In onze 
tijd van dijken en van muren, van 
bescherming van de christelijke 
identiteit en angst voor de ander, 
brengt deze dood van een blanke 
vrouw, toevertrouwd aan onbeken-
de zwarten, deze met Afrikaanse 
riten gevierde Europese dood, 
ons in intiem contact met het 
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substraat van de multiculturaliteit: 
de verrijking door de ander. Door 
de structuur van het Requiem van 
Mozart te behouden, maar ze noot 
voor noot met hymnen van andere 
continenten en huidskleuren te 
verweven, geeft Fabrizio Cassol 
ons terug wat de vooroordelen 
ons ontnemen: ons gezamenlijk, 
gelijkend, gedeeld mens-zijn.

De essentie van kunst
De transgressie van de kunste-
naar. Requiem pour L. pakt zijn 
publiek, want we zien een stukje 
van ons leven op de planken. Dat 
anderhalf uur waarin de dood van 
L. ons dwingt om de confrontatie 
met onze eigen dood aan te gaan 
en met anderen te delen, herinnert 
aan de rol van het toneel: een vijfde 
macht die een sleutelrol speelt in  
de aanvaarding van ons lot,  
de troost voor onze pijn, de kracht 
van onze revoluties.

Daarom moet de scène een no- 
gozone zijn en blijven. Daarom 
schamen we ons wanneer cultuur-
oorden worden onteerd, zoals  

met de recente inval van de politie 
in Globe Aroma in Brussel.

Dit Requiem herinnert ons ook  
aan de rol van de kunstenaar, 
in lijn met wat Albert Camus zo 
prachtig uitdrukte toen hij in  
Zweden de Nobelprijs voor  
de literatuur ontving. ‘De kunst  
is geen eenzaam genot. Ze is  
een middel om zo veel mogelijk 

mensen te ontroeren door hen  
een beeld van gedeeld lijden  
en gedeelde vreugde voor  
te houden. Daarom verplicht ze  
de kunstenaar om zich niet af te 
zonderen: ze confronteert hem 
met de nederigste en universeel-
ste waarheid. En wie het lot van 
kunstenaar kiest omdat hij zich 
anders voelt, leert snel dat hij zijn 
kunst alleen kan voeden door  
te bekennen dat hij op ons lijkt. 
(…) De kunstenaar maakt zichzelf 
in een eeuwige wisselwerking  
tussen het ik en de ander,  
verdeeld tussen de schoonheid 
die hij niet kan missen en  
de gemeenschap waarvan hij  
zich niet los kan rukken.’ 

Uitzonderlijk start de ticketverkoop 
voor deze voorstellingen op  
29 mei in plaats van 15 mei.

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de

schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk

onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en 

solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, 

maakt een wereld van verschil. 

Gent Festival van Vlaanderen kiest voor de Nationale Loterij als 

betrouwbare partner om haar projecten te realiseren en bedankt 

dan ook de spelers voor de steun! 

#iedereenteltmee 
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