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categorie cultuur

We waren heus van plan om u te
trakteren op een korte inhoud van
Vader, het nieuwste werk van het
Brusselse dansgezelschap
Peeping Tom. Door de extreem
hoge graad van absurditeit in dit
danstheater blijkt dit een
onmogelijke opgave. Alsof je The
Adams Familiy, Fawlty Towers en
Monthy Python in de blender zou
smijten en uit dat goedje een
verhaal zou trachten te puren.
Ondanks de totaal van de pot
gerukte sketches waaruit Vader is
opgebouwd, gaat het wel degelijk
ergens over. Zware thema’s als
eenzaam ouder worden,
verwaarlozing en waanzin worden
niet uit te weg gegaan. Terwijl het
publiek grinnikend achterover
leunt in het rode pluche, zakken de
figuren op scène steeds dieper weg
in de afgrond van hun
krankzinnige geest. Hoewel de
tranen over je wangen stromen van
het lachen, boren snijdende steken
verdriet en medelijden zich een
weg naar je hart. De laatste
beelden snijden door merg en
been.

Voor het zover is, kun je je
vergapen aan hyperflexibele
Chinezen, zwijmelende oudjes,
sexy verpleegsters en blubberende
lijven. Tel daarbij een tot in de
puntjes verzorgd decor,
uitgepuurde verlichting en een perfect samenspel tussen de acteurs en voor u het weet zijn
90 heerlijke minuten voorbijgevlogen.

Peeping Tom won de Premio de la Critica Barcelona-prijs in de categorie Best
International Dance Production. Niet meer dan terecht om dit vernieuwende werk te
bekronen. Al mocht er wat ons betreft wel wat meer dans aan te pas komen. De
dansscènes zijn zo vernieuwend, zo radicaal anders dat ze smaken naar meer.
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In totaal gaven 3 mensen dit artikel een gemiddelde van 5 hartjes. En jij?

Vader vormt samen met Moeder en Kind een trilogie. Wij zijn alvast benieuwd naar de
rest van de familie.

Raad dit als eerste van je vrienden aan.AanbevelenAanbevelen

Schamper is de maks en elk onrechtmatig gebruik van dinges op deze site resulteert in benenbrekerij. Deze website draait op Drupal. Nice.
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