
Koos je daarom om na Socrates ineens Marx aan te pakken? 

“Normaal stond Kierkegaard gepland, maar deze tijd vraagt om de 
kritische filosofie van Karl Marx. We leven onder een sterke pensée 
unique, waarin geld en winst ons hele denken en leven doordringt, 
terwijl mensen maar half beseffen dat we in een ideologie leven. Ik 
erger me aan de totale gedachteloosheid en het grote gebrek aan 
verbeelding waarop we meedrijven. Alle kritische en revolutionaire 
potentieel lijkt gebroken, we zien het alternatief niet meer. Alsof 
deze status quo het eindstation is? Voor mij is revolutie herinneren 
wat het betekent om mens te zijn: wat is onze verhouding tot de 
ander, tot de natuur, tot werk en vrije tijd? Dat bewustzijn wou ik 
weer aanzwengelen. Marx schetst van Marx dus zeker niet alleen 
de politieke, maar ook de humanistische leer. We hebben ons ver 
gehouden van alle jargon.”

Zelf komt Marx er als mens niet stralend uit.

“Nee, we plaatsen hem zeker niet op een voetstuk, leggen vooral 
zijn contradicties bloot. Naar het schijnt was hij niet de meest 
aangename mens, eerder een bullebak en een groot ego. Maar de 
tragiek van zijn leven is hallucinant. En ik waardeer vooral zijn 
praxis: hij wilde zijn handen vuilmaken om de dingen mee te 
veranderen, in plaats van zoals Hegel achterover te leunen en van 
op een afstandje gade te slaan hoe de geschiedenis zich ontrolde.” 

Zou je jezelf een ‘marxist’ noemen? 

“Ik voel zeker veel sympathie voor denkers in zijn spoor, maar 
de term ‘marxisme’ is een beetje besmet door alle geweld die in 
zijn naam is uitgevoerd. Dat laten we Marx ook zelf zeggen in de 
voorstelling: ‘het laatste wat ik zou willen zijn, is een marxist.’”

Op basis van het vlammende slotbetoog in Marx zouden 
mensen je ook een ‘moralist’ kunnen noemen. 

“Die climax is inderdaad heel expliciet en pamflettair, maar dat 
past bij Marx’ opruiende karakter. En sowieso zou ik me van die 
kritiek niet veel aantrekken. Elke filosoof is een moralist, het is 
onze taak om vergezichten te scheppen. Daarom ben ik altijd 
opgelucht als er nog eens iets gezegd wordt in theater: een punt 
waartoe mensen zich kunnen verhouden. Er wordt soms te veel 
rond de pot gedraaid.”

De mooiste tijd van ons leven is veel implicieter? 

“Ja, die gaat over vriendschap. Mijn lievelingsfilosoof Cioran heeft 
dat ooit mooi omschreven als ‘een onopvallend drama, een reeks 
onophoudelijke kwellingen’. Maar cynisch of nihilistisch wordt 
het niet. Noem het een ‘comedy of depression’, over vrede vinden 
tussen de brokstukken van teleurstelling.” 

Een weerslag van je eigen leven, op de valreep van de veertig? 

“Volwassen worden vind ik leren leven met frustraties zonder een 
gefrustreerde mens te worden. Ik heb altijd geloofd in het goede 
van de wereld, maar ik bots op steeds meer cynisme en valsheid. 
Je verlangt je hele leven naar succes, maar eens het komt, volgt 
er tegelijk een vreemde tristesse en eenzaamheid. Wellicht ben ik 
gewoon beter in verlangen dan in genieten.”

Mocht iemand over honderd jaar een reeks solo’s van filosofen 
maken, waaronder Van Brabandt, waar zou die dan over 
moeten gaan?  

“Ik ben geen echte filosoof, eerder een filosofoloog: iemand die 
andere filosofen parafraseert. Maar ik wil wel meer een eigen visie 
ontwikkelen in essays. Wat ik dan zou willen meegeven? Twijfel. 
Heb lief. Heb moed om te falen en kwetsbaar te zijn. Relativeer. Dat 

klinkt misschien allemaal als wandtegeltjeswijsheid, maar twijfel 
is de kern, daar komt alles uit voort: lichtheid, nieuwsgierigheid, 
ruimhartigheid, ruimdenkendheid, je oordeel opschorten. Daar 
wil ik voor staan.” (WH)

MARX SPEELT NOG VANDAAG OM 20U IN DGP, DE MOOISTE TIJD 
VAN ONS LEVEN NOG T.E.M. 4/8 OM 21U OP PROVINCIEDOMEIN 
RAVERSYDE. OPGELET: DIE VOORSTELLING IS IN OPENLUCHT, 
AANGEPASTE KLEDIJ AANGERADEN. 

# BRANIE MET BALLEN
OVER ZEITGEBER VAN MORE DOGS

Onder de vleugels van het Amsterdams platform Orkater/De 
Nieuwkomers gaat collectief More Dogs in Zeitgeber op zoek 
naar de oorsprong en de rol van de structuur in het leven van de 
mens. Wat is tijd? Bestaat tijd wel? Hoe ziet tijd eruit?

Zeitgebers zijn externe factoren die onze biologische klok 
reguleren. Zonlicht bijvoorbeeld. Maar ook: beweging en geluid. 
Licht, geluid en ritmische beweging staan dan ook centraal in 
deze voorstelling vol onbevangen jongensbranie. Dat wordt al 
duidelijk in de openingsscène, waarin vijf jongens achter een 
mini-keyboard staan, enkel verlicht wanneer ze een toets aanslaan, 
met de verwondering van een peuter die voor het eerst een 
speelgoedpiano aanraakt. Kraftwerk for kids.

Viktor De Greef, Gode Kempen, Robin Keyaert, Julien Neirynck 
en Elias Vandenbroucke werken vol geestdrift een reeks strak 
getimede “opdrachten” af. Een levensverhaal vertellen in 1 minuut. 
Dansen alsof het de laatste minuut van je leven is. ‘Seven Nation 
Army’ van The White Stripes spelen in 1 minuut en 15 seconden, 
inclusief set-up. Sterven in 2 minuten. Het ontstaan van het 
universum tonen in 20 seconden. De oerknal wordt vertaald in 
een hagelbui van felgekleurde kaatsballen, die vervolgens, in een 
even strak tijdsbestek, participatief moeten worden opgeruimd. 
De laatste opdracht luidt de overgang in van een bij momenten 
doldriest en hyperkinetisch schouwspel, waarin tijd wordt afgetast, 
uitgetest en uitgedaagd, naar een fase waarin de tijd vormelijk, 
visueel en bijna tastbaar wordt. Eerst één, dan twee, uiteindelijk zes 
hijgende en zwetende naakte jongenslijven galopperen ritmisch 
over het podium en vallen samen met de tijd.

Het enige verbale deel van de voorstelling, een spoedcursus 
over het ontstaan van onze kalendertijd, ontaardt in een heftige 
discussie over de vorm die onze tijd aanneemt. 

De slotscène is dan weer visueel poëtisch: de spelers nemen 
opeenvolgende poses van een beweging aan en worden beurtelings 
verlicht, alsof we door een lichtgevend flipboekje bladeren in het 
donker. Tot ze verdwijnen in het donker. De tijd is op.

Naast visueel bijzonder onderhoudend en spitsvondig, is Zeitgeber 
ook gewoon geestig en aanstekelijk. More Dogs heeft branie en 
experimenteert ongegeneerd en zonder haperen met elektropop, 
performance, theater en dans. (BP)


