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Er was eens een roodharige man die geen ogen en geen oren had. Hij had ook geen 
haren, zodat men hem willekeurig roodharig noemde. 

Spreken kon hij niet, want hij had geen mond. 
Een neus had hij ook niet. Hij had zelfs geen armen en benen. 

Hij had ook geen buik, hij had geen rug, geen ruggengraat, hij had helemaal geen 
ingewanden. Hij had niets! 

Zodat het niet uit te maken is, over wie het gaat. 
Het is beter dat we niet meer over hem spreken. 

(Daniil Charms) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Het stuk: duur en verloop 
 
Red Haired Men is een 90 minuten durende performance, waarin korte 
tekstfragmenten van Kharms verweven zijn met dans en ‘pratiques 
minoritaires’: circus, contortionisme, poppentheater, magie en buikspreken. De 
hoofdspelers zullen plots verdwijnen; prothesen maken lichamen tot bizarre en 
verbluffende nieuwe vormen; rekwisieten en voorwerpen worden 
gemanipuleerd in een nieuwe, fysiek veeleisende bewegingstaal.  
 
Het vermengen van vormen die als ‘hoge kunst’ beschouwd worden met wat 
historisch ‘slechts’ als entertainment wordt gezien, is een antwoord op de 
anarchistische en meerstemmige geest van Kharms’ eigen werk. De korte teksten 
weerspiegelen de ritmes van ‘lage’ performatieve praktijken zoals kunst en 
magie: deze zijn kort, gebald, virtuoos, opeenvolgend en eindigen vaak met een 
‘punch line’ – niet zelden verbijsterend en verwarrend. Het creëren van een 
eerder lange performance vermijdt een verhalende structuur waarbij het publiek 
van de ene tekst en bewegingstaal in de andere wordt gegooid. We streven 
ernaar een coherent universum te scheppen, een soort Gesamtkunstwerk, een 
verrassende wereld waarin de toeschouwers zich bevinden.  
 
 
 
 
 

 
     2. Daniil Kharms: verdwijnen en anti-logica  
 
Daniil Kharms was een dichter en schrijver van kortverhalen en toneelstukken. 
Hij was ook hoofd van de Sovjet avant-garde beweging in de jaren 1920. Hij hield 
van het absurdisme en uitlokken van reacties op zijn eigen excentrieke manier. 
Zo paradeerde hij in Leningrad verkleed als Sherlock Holmes en was hij vaker 
betrokken in verhitte publieke kunststunts en interventies. Het Sovjet regime 
werd steeds strenger en Kharms werd het verbod opgelegd om nog te 
publiceren. Enkel kinderverhalen werden hem niet ontzegt en hij wijdde zich 
dan ook aan deze tak binnen de literatuur.  
 
De kinderverhalen van Kharms zijn echter niet zoals we ze gewoon zijn. Ze zijn 
absurd, wreed en arbitrair. De verhalen ontwikkelen vanuit een interne anti-
logica. Geen enkele verwachting blijft overeind; alle samenhang is doelbewust 
verbroken. We blijven achter in een reeks brutale en grillige non-sequiturs – 
alles wat we rationeel proberen toe te passen, zal zich tegen ons keren.  
 
Dit zijn kinderverhalen van een samenleving die gebarsten is door 
onredelijkheid en totalitarisme – een samenleving waarin de link tussen misdaad 
en straf niet langer bestaat, en rechtvaardigheid een willekeurige vorm van 
ongekend sadisme is. 
 



Een van de centrale thema’s in het werk is het verdwijnen. Veel verhalen 
eindigen abrupt, waarbij een hoofdpersonage ophoudt te bestaan. Er is geen 
verklaring, enkel een cryptische waarschuwing, ‘het is beter dat we niet meer 
over hem spreken’. 
 
Dit was de wereld van zuiveringen en terreur waarin Kharms werkte. Een 
wereld waar zijn vrienden en collega’s één voor één verdwenen, en de rest 
simpelweg afwachtte tot hun beurt kwam. Kharms zelf werd uiteindelijk in 1942 
opgepakt en gek verklaard. Hij stierf de hongerdood in de gevangenis.  
 
 

     3. Duiding binnen mijn praktijk 
 
Veel van de thema’s binnen 
dit stuk en binnen Kharms’ 
werk lopen gelijk met de 
ideeën die aan de basis lagen 
van eerder werk, in het 
bijzonder van de solo 
ANECXANDER (2015).  
 
Het personage Aneckxander 
werd opgevat als een 
tragische figuur, die zichzelf 
telkens opnieuw straft en 
verwringt in een streven naar 
een onbereikbaar doel. 
Kharms beschrijft een nog 
extremere versie van dit idee, 
een zijnswijze gestuurd door 
de positieve reactie van omgekeerd denken – wat je ook wenst, zal falen als een 
direct resultaat van het willen ervan.  
 
 

“I am some special kind of loser. For some time now an incomprehensible law of 
non-realization has been hanging over me. Whatever I desire, that’s exactly what 

never turns out. Everything what happens goes against my intentions. In truth: 
man proposes, God disposes.” 

-Kharms- 
 
In ANECKXANDER (2015) was deze dynamiek specifiek aanwezig in de manier 
waarop het personage zich tot objecten en prothesen verhoudt – 
bokshandschoenen en plateauschoenen dienden om de fysieke ‘tekortkomingen’ 
te vervolledigen, maar benadrukten vooral de kwetsbaarheid van het lichaam.  
 
Deze zoektocht naar het verstoren van verlangen en verwachting – specifiek 
door de manipulatie met prothesen en zware objecten- is iets waarin ik in 
bijzonder geïnteresseerd ben en ook nu verder wil uitdiepen in deze creatie. 



 
    4. Beelden 
 
Teaser :       https://youtu.be/CCi5F_jG9hg 
 
Link RHM lyon (45 min) 
https://vimeo.com/258519914 
paswoord: charms 
 
 

 
 

     5. Info performance 
 
Team op tournee: 6 of 7 (4 performers, 2 techniekers (afh. van de tour), 1 
productiemedewerker, 1 dramaturg (afh. van tour) 
Duur van de performance: 70 min 
Podium: grote scene 
Opbouw: dag van de performance 
Mogelijk als schoolvoorstelling: 12+ (met mannelijk naakt)  
Publiek: max 800 (naargelang de opstelling van de ruimte) 
Scene 9x9m 

 
 
 

 
 
  

https://vimeo.com/258519914


 
 
6. Team  
 
Alexander Vantournhout (Roeselare, 1989) studeerde enkel rad, jongleren en 
dansacrobatie aan ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque, Brussel). Door 
een polsblessure in 2009 begon Alexander meer te dansen. Van 2010-2012 
studeerde hij hedendaagse dans aan P.A.R.T.S (Performing Arts and Research 
Studios, Brussels). In 2013, werkte hij als acteur bij Rolf Alme (NO), oprichter 
van de Norwegian Theater Academy, Fredrickstadt (NO).  
 

Sindsdien creëerde Alexander voornamelijk solo’s waaronder CAPRICES (2014) 
(een choreografie op de muziek van S.Sciarrino), alsook ANECKXANDER 
(2015),  (co-creatie met Bauke Lievens) deze laatste won Circus Next 2014 en 
de Publieks- en Jong Theaterprijs tijdens Theater aan Zee (Oostende, 2015). 
De voorstelling was eveneens geselecteerd voor Aerowaves Network en voor 
‘Het Theaterfestival’ (2016). 
 

Voor de creatie RAPHAEL(2017), werden Alexander en Bauke Lievens artist in 
residence in Kc Nona, Mechelen (BE). Alexander is Cultureel Ambassadeur van 
Stad Roeselare (BE) (2016-2018),  huis-artiest in PERPLX, Marke (BE) (2017-
2019),  residentie-artist in Vooruit, Gent (BE) (2017-2021).  
 
Alexander volgde na zijn studies les bij zijn grote inspiratiebron Steve Paxton-
Lisa Nelson in Vermont (US). Daarnaast voelt hij zich ook geassocieerd met de 
‘Movement practices’, en volgde les, en wisselde informatie uit met Martin 
Kilvady, Ido Portal en Fighting Monkey.  Sinds 2017 is Alexander ook lid van het 
Fighting Monkey Research team (Rootlessroots).  
 
Alexander geeft regelmatig basisles in ESAC (van 2012-2018) en Fontys, Tilburg 
(2010-2016). Als gastdocent was Alexander actief in o.a P.A.R.T.S-Brussels (BE), 
CODARTS-Rotterdam (NE), Vertigo-Torino(IT)….  
 
Zijn bewegingstaal is beïnvloed vanuit zijn gevarieerde scholing en 
werkomgevingen, maar toch is er een rode draad te vinden in zijn zoektocht naar 
het creatief, kinetisch potentieel van fysieke limitaties, en de relatie of grens 
tussen performer en object. 
 
 
Ruben Mardulier werd geboren in Tienen (BE), 1993. Hij studeerde in ACAPA 
(Academy for Circus and Performance Art) in Tilburg, met als specialisatie 
acrodans. In 2015 volgde Ruben een opleiding bij poppenspeler Kanroku (JP), 
en begon zijn samenwerking met de Ulrike Quade Company (object-theater).  
 
Winston Reynolds werd geboren in Skåne (SE), 1992. Hij verhuisde later naar 
Engeland, waar hij studeerde aan Circomedia (Centre for Contemporary Circus 
and Physical Theatre), met als specialisatie acrobatie en fysiek theatre. Hij zette 



zijn circusopleiding verder in ACAPA (Academy of Circus and Performance Arts), 
Tilburg (NE). 
 
 
 
Axel Guerin werd geboren in Mechelen (BE) in 1992. Hij studeerde Duo Acro-
dance met Winston Reynolds in Circomedia (UK) en ACAPA (NE). 
 
Winston Reynolds en Axel Guerin werkten met verschillende choreografen 
samen, waaronder Florentina Holzinger, Mor Shani en Marc Van Loon.  Ze 
werkten ook nauw samen tijdens diverse projecten van NofitState Circus. 
 
 
 
Kristof van Baarle is dramaturg en onderzoeker. Hij finaliseert momenteel zijn 
doctoraat in kunstwetenschappen over posthumanisme en de verhouding tussen 
mens en object in de podiumkunsten. Daarnaast werkt hij als dramaturg voor 
Kris Verdonk / A Two Dogs Company, Michiel Vandevelde, Heike 
Langsdorf, Thomas Ryckewaert and Alexander Vantournhout. Kristof is ook 
deel van de kernredactie van podiumkunstentijdschrift Etcetera. 
 
 
“One must write poetry in such as way that if one threw the poem in a window, the 

pane would break.” 
-Kharms- 

 
 

 
CONTACT 
 

info: info@alexandervantournhout.be  
Website: www.alexandervantournhout.be  
 
Artistiek 
Alexander Vantournhout  
art@alexandervantournhout.be  
 
Productie 
Merel Van de Gehuchte 
productie@alexandertournhout.be  
 
Techniek 
Rinus Samyn 
tech@alexandervantournhout.be  
 
Tour management 
info@fransbrood.com  
www.fransbrood.com 
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CREDITS 
Concept en choreografie : Alexander Vantournhout  
Creatie en uitvoering : Ruben Mardulier, Winston Reynolds, Axel Guerin, Alexander 
Vantournhout  
Dramaturg : Kristof van Baarle 
Theater coach: Jan Steen 
Choreografische hulp: Anneleen Keppens 
Extern oog: Geert Belpaeme, Lili M. Rampre 
 
Advies magie en licht: Tim Oelbrandt 
Constructie : Willy Cauwelier 
 
Techniek: Rinus Samyn, Bram Vandeghinste 
Coördinatie productie: Hanne Ghekiere 
 
Foto’s: Bart Grietens 
Contact & spreiding: www.fransbrood.com  
 
Avant-première: 7-8/10/2018 Actoral, Marseille (FR) 
Internationale première: 11-12/10/2018 CIRQUE-THÉÂTRE, ELBEUF (FR) 
Belgische première: 25-26/10/2018 Vooruit, Gent (BE) 
Coproducties: Platforme 2 Pôles Cirque en Normandie/ La Brêche, Cherbourg en Cirque-Théâtre 
Elbeuf (FR), Vooruit-Gent (BE), PERPLX, Marke (BE), Subsistances, Lyon (FR), Le Manège de 
Reims(FR) 
 
Residenties: Platforme 2 Pôles Cirque en Normandie/ La Brêche, Cherbourg en Cirque-Théâtre, 
Elbeuf (FR),  Vooruit, Gent (BE), STUK-Leuven (BE), Bateau Feu, Dunkerque (FR), Theater op de 
Markt, Neerpelt (BE), Subsistances, Lyon (FR), P.A.R.T.S, Brussels (BE), Circuscentrum, Gent (BE), 
De Warande, Turnhout (BE), Circa, Auch (FR), Le Manège de Reims (FR), De Grote Post, Oostende 
(BE), Kaap, Brugge-Oostende (BE), Actoral, Marseille (FR), Wood Cube, Roeselare (BE) 
 
Met de steun van: Vlaamse regering, Stad Roeselare 
 
Productie: NOT STANDING vzw /adres: Beversesteenweg 78, 8800 Roeselare (BE),/ nr. van de 
onderneming: 0849019917 
 
Met dank aan: STAD Roeselare, Gili (Lieven Gheysen), Dirk van Boxelaere 
 
Alexander Vantournhout is huisartiest in Vooruit, Gent (BE) voor de periode 2017-2021, en PERPLX, 
Marke (BE) van 2017-2019. Van 2016-2018 is Alexander cultureel ambassadeur van Roeselare 
(BE). 
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