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DELIRIUM

Research Delirium - Traveling stairs

Sinds haar eerste creatie werkt Miet Warlop in het geheim aan wat zij ‘de schedel van het
onderbewustzijn’ noemt, een plek waar je grootste angsten en verlangens samenkomen.
Dit hoogtepunt krijgt de naam ‘Delirium’, een woord dat bewust werd gekozen voor wat per
definitie ontsnapt aan het tastbare. Een staat van verwarring, een droom, een reis.
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Na meer dan een decennium lang fragmenten te hebben verzameld gebaseerd op haar
performances en acties op Europese en wereldwijde podia, zal Warlop in 2024 haar
‘delirium van podiumwerk’ in al zijn grootsheid presenteren.
Zoals al haar creaties zal ‘Delirium’ een vorm ontlenen, onderzoeken, uitbreiden en te
buiten gaan. ‘Sportsband’ is een rock 'n roll atletiekwedstrijd. ‘Mystery Magnet’ is een
reuzegroot schilderij, uitvergroot, uit elkaar geblazen, een doek dat over het hele toneel
wordt verspreid. ‘Dragging the Bone’ is een hard gipsen sculptuur dat onkneedbaar is,
maar wel breekt onder druk. ‘Fruits of Labor’ is een onstuitbaar rockconcert dat de
spanning van onze grootste angsten en vragen uitademt. ‘Big Bears Cry Too’ is een
verhaal over spoken, uitgebeeld aan de hand van een reeks objecten die over het podium
vliegen. ‘Ghost Writer and the Broken Hand Break’ is een ritueel concert met tollende
derwisjdansers.

‘Delirium’ voert het publiek mee in groepen en volumes. Zoals een voyeur krijgt het de
unieke kans om te zien wat eigenlijk onzichtbaar zou moeten zijn, een hallucinatie, een
luchtspiegeling.
Zoals een sjamaan iemand door een metafysische ervaring begeleidt, zal de Delirium-gids
de entertainer zijn. Hij komt van een trap en nog voor hij zelfs het publiek kan begroeten,
brengt de trap hem naar andere plaatsen en landschappen uit het onderbewustzijn.
Een leeg podium zal meer dan vijftien scenes verwelkomen, verzameld door de artieste
terwijl ze werkte aan haar vorige stukken. Het ene is een choreografie, het andere een
beeld, een stunt in de ruimte of een zangbijeenkomst, een kleurenexplosie die eruitziet als
een vredige schoonheidsoorlog, een golf van lichamen en voorwerpen. De tsunami’s van
onze tijd. Een vlucht tropische vogels, een ballroomdans waarbij mensen in koppel lijken
te dansen, maar eigenlijk solo ronddraaien in kleurrijke jurken die over de grond slepen.
De ideeën zijn gebaseerd op het vormen van groepen en volumes. Op het vormen van het
beeld dat je nooit kan aanraken, zoals in een staat van delirium of een hallucinatie...
Miet Warlop en haar team zijn al volop bezig aan de verwezenlijking van het project: in
2023 zullen er vier periodes volgen, waarin telkens wordt gefocust op elke afzonderlijke
scene. Dit proces zal samen worden gestroomlijnd in een grote ervaring die in première
zal gaan op het KFDA Kunstenfestivaldesarts in mei 2024.

Research Delirium - Flamingo heads
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“Na onze wandeling en gesprek van 8 uur in de bergen schreef Jeroen Olyslaegers een
tekst over onze conversatie. ‘Delirium’ was de focus.
Ik kijk er erg naar uit om de mogelijkheden te onderzoeken van een nog groter podium
dan ik gewoon ben, om te experimenteren met alles wat ik door de jaren heen heb geleerd
en om het in de huid van een theater te schroeien.”

– Miet Warlop

Research Delirium - Flamingo costume

‘Lange golven rollen schuin het strand op, welven fors gespierde ruggen, heffen trillende
kammen, die omvallen als ze op hun groenst zijn. In die krachtige, al wit gestriemde
kanteling wordt een ronde luchtholte omsloten die de heldere massa vervolgens verplettert
alsof er iets geheims wordt gecreëerd en weer vernietigd.’ (Uwe Johnson, Anniversaries: From a Year in
the Life of Gesine Cresspahl, trans. Damion Searls (New York: New York Review Books, 2018), 3.)

Zo opent de uitputtende roman van Uwe Johnson, Een jaar uit het leven van Gesinne
Crespahl, waarin we van de zomer van 1967 tot de zomer van het jaar daarop meer dan
1600 bladzijden het leven van een Oost-Duitse vrouw en haar dochtertje volgen in New
York, met de naziperiode en de koude oorlog die mee zinderen in de beschreven
actualiteit. Niets heeft dit opus met het werk van Miet Warlop te maken, tenzij die twee
openingszinnen die voor mij niet alleen perfect weergeven hoe het leven zich als een
golfslag gedraagt, maar ook hoe die beschreven golfslag de hartklop vormt van het werk
van Miet. Die ronde luchtholte die Uwe Johnson beschrijft is de ruimte waarin wij ons als
publiek bevinden. Wij ook worden als toeschouwers en deelnemers verpletterd door de
‘gestriemde kanteling’ die Miet en haar performers voortdurend weten op te roepen en het
zijn ook wij in die luchtholte die geheimen in die kanteling vermoeden die vervolgens
worden vernietigd waarna er slechts een herinnering overblijft.
Wie het werk van Miet wil beschrijven komt uit op geheimen die nauwelijks met woorden
kunnen worden gevat. De zichzelf transformerende beelden komen op je af. Verwondering
en plezier sleuren je mee in een golf, maar ze waarlijk doorgronden lijkt niet wenselijk. Het
lijkt alsof die ronde luchtholte de contouren aanneemt van de schedel van Miet waar
binnen de verbeelding een hele groep rond haar besmet, waar dus de verbeelding
collectief wordt doordat het onze verbeelding raakt. Maar hoe interpreteer je de grilligheid
van die verbeelding op een podium? Wat is de diepere betekenis van een golf die zich
opricht en vervolgens te pletter slaat?
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In de tijd van de mysteriescholen uit de Oudheid was de grot de plek om ingewijd te
worden in de geheimen van het leven, waarbij de grot stond voor de schedel van ieder van
ons, als een innerlijke ruimte die collectief wordt, als de plek waar innerlijke processen
worden gedeeld. Wellicht werd er gezongen tijdens deze inwijding, allicht was er muziek,
vermoedelijk waren er geestverruimende middelen om de aanwezigen in een diepe trance
te brengen waardoor het mogelijk werd in contact te komen met een energie die ons
ontstijgt.
Het lijkt me toepasselijk dat Miet Warlops creatie voor het KunstenfestivaldesArts 2024
‘Delirium’ zal heten. Het Latijnse zelfstandig naamwoord ‘delirium’ komt van het werkwoord
‘delirare’ wat dan weer ‘uit de lijn lopen’ betekent. Het werk van Miet Warlop is inderdaad
als een choreografie die uit de lijn loopt, waarbij ‘Delirium’ als titel suggereert dat deze
voorstelling, een orgelpunt zal worden van haar beeldtaal, van haar stelselmatig ‘uit de lijn
lopen’ en wat ze daarmee bij de toeschouwer weet teweeg te brengen. De medische
omschrijving van een delirium is een psycho-organische stoornis die verwarring en
cognitieve problemen veroorzaakt. Het kan geheugenverlies, waanideeën en hallucinaties
teweegbrengen. Wie zin heeft in ironie zou kunnen stellen dat de titel kan slaan op wat we
vanuit het duister op het podium gadeslaan en wat het daarbij tijdelijk bij ons kan
veroorzaken.
In de medische betekenis wordt delirium terug gebracht tot het individu dat zich geplaagd
weet door waanvoorstellingen. Miet is minder geïnteresseerd in wat ons als individu kan
overkomen, maar bekijkt de mensheid steeds als deel uitmakend van een groep. In de
kern van het werk van Miet zit er een collectief dat de waan deelt en daarbij de
toeschouwer medeplichtig maakt. Een collectieve wil maakt zich in haar voorstellingen
kenbaar, een wil die ontdaan is van dagdagelijkse ambitie, maar eerder de motor vormt
van absurditeit, van een wereld die tegelijk herkenbaar en grotesk is en die de
theaterruimte tot speeldomein maakt. De verwarring van dit collectief delirium is in feite de
onze. Alles wat een verhaal of een plotlijn behoeft kan daar ook op worden afgerekend.
Maar in dit universum zouden verhaallijnen alleen maar afleiden, net zoals verhalen niet
nodig zijn tijdens een inwijding in een grot waarbij mensen in een trance worden gebracht.
Hoe moeten we een collectief delirium interpreteren dat voortdurend transformeert,
uitdaagt en ons naar een andere plek voert? Haar werk speelt zich af in een
mythologische ruimte waarbij de namen van de goden of de godinnen geen belang
hebben en we louter de energie van hun verschillende gedaantes ondergaan terwijl de
banaliteit van het dagelijkse leven zich af en toe kenbaar maakt. Ovidius heeft ons geleerd
dat de ‘pointe’ van een mythologisch universum zijn voortdurende transformatie is.
Hedendaags auteur Roberto Calasso, die wat mij betreft de Ovidius van onze tijd is, heeft
in zijn Huwelijk van Cadmus en Harmonia aangetoond dat die voortdurende transformatie
telkens weer bestaat uit een verbijsterende samenhang die tijdelijk is, waarbij goden
elkaar ontmoeten, iets veroorzaken dat zoveel verschillende betekenissen kan hebben en
zoveel uiteenlopende gevolgen heeft om vervolgens andere contexten op te zoeken waar
een gelijkaardig spel wordt opgevoerd. Wat is daar het overkoepelende verhaal of de
plotlijn? Mythologie vormt een krachtveld waarbij waanvoorstellingen en inzichten door
elkander lopen, waarbij het spel amusement, treurnis en reflectie brengt dat het talige
steeds weer ontstijgt.
De werken die worden verzameld in ‘Delirium’ zullen uiteindelijk stollen in een museale
context. We zien in feite geen resultaten in het werk van Miet, maar wel een proces dat
soms al jaren bezig is waarbij technieken worden uitgeprobeerd en scherp gesteld, maar
waarvan de verschillende delen net zo goed een schier eindeloos leven kunnen hebben
na de voorstelling. Net daarom kijken we door dat werk naar de golven die door Uwe
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Johnson zo meesterlijk werden beschreven. We zien de kracht die zich aankondigt, de
schoonheid die tijdens het hoogtepunt ervan wordt bereikt, het geheim dat zoiets bij ons
kan opwekken en vervolgens de vernietiging daarvan.
We zien een heldere massa en tegelijk de waan van het collectieve delirium.
We zien het ontstaan van het leven zelf.
– Jeroen Olyslaegers
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TIJDLIJN

Casting
Winter 2022

Productie en samenwerkingen
Winter 2023 / Lente 2023

Scenario en dramaturgie
Zomer 2023

Materiaalonderzoek
Herfst/ Winter 2023

Montage
Januari - Mei 2024

Première op KFDA KunstenfestivaldesArts
Mei 2024
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Research Delirium - Flying fabrics

BIOGRAFIE

Miet Warlop (°1978) is afkomstig uit Torhout (BE), woont en werkt in Gent en Brussel en is
meester in de Beeldende Kunst (KASK, Gent). Voor haar afstudeerproject Huilend Hert,
Aangeschoten Wild, een bewoonde installatie bestaande uit zes tableaux vivants en een
kruipend subject, ontving ze de Franciscus Pycke Award en de publieksprijs TAZ 2004.
Meerdere andere performances, acties en projecten volgden. In 2005 ging haar project
SPORTBAND / Afgetrainde Klanken, een veertig minuten durende performance, waarin
twintig mensen tegen de klok doorheen muziek en sport werken, in première. In het kader
van Lovepangs (Vooruit, 2005) ontwikkelde ze de een-op-een performance Koester de
Kersen. Van januari 2006 tot november 2007 was Warlop een van de zes kunstenaars bij
DE BANK (CAMPO, Gent); daar werkte ze aan een reeks ‘Propositions’, genaamd Grote
Hoop / Berg. Tussendoor was ze ook verantwoordelijk voor de scenografie van
voorstellingen van Pieter Genard, Raven Ruëll, DitoDito-Jef Lambrecht, KVS (Brussel), kc
Vooruit (Gent) en Les Ballets C de la B (Gent).
Tijdens de Europese tournee van ‘Propositions’ realiseerde ze Springville, een vijftig
minuten durende actie vol chaos, verwachtingen en verrassingen, waarbij scenografie,
kostuums, props en karakters nauw met elkaar verbonden waren. De voorstelling ging in
mei 2009 in première bij kc BUDA (Kortrijk).
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De daaropvolgende drie jaar verbleef Miet Warlop in Berlijn, waar ze zich toelegde op haar
beeldend werk en een nieuwe voorstelling, Mystery Magnet, die tijdens het
Kunstenfestivaldesarts in mei 2012 in première ging. Mystery Magnet won de Stückemarkt
Theatertreffen Prize tijdens de Berliner Festspiele, voor haar vernieuwende vorm van
theater. Mystery Magnet speelde ondertussen meer dan honderd keer over de hele wereld
en werd genomineerd voor Theatertreffen Berlijn voor het vernieuwende karakter van het
maken van stage-arts. Mystery Magnet is nog steeds te zien in Europa en daarbuiten.
In de loop van 2012-2013 ontwikkelde Miet Warlop meerdere presentaties van haar
Nervous Pictures en performances/interventies, in het kader van projecten en allerhande
uitnodigingen, zowel binnen de beeldende kunst als het podiumkunstenveld, zoals Baltic
Triennial (Vilnius), Hebbel am Ufer (Berlin), Lisson Gallery (London), Southard Reid
Gallery (London). In november 2012, binnen de periode van vier jaar als artist-in-residence
bij de Beursschouwburg (Brussel), brengt ze als seizoensopener Alligator Project: een
weekend van diverse media en performances van verscheidene artiesten en muzikanten
waaronder Reggie Watts en Michael Portnoy, een project curated by Miet Warlop.
In 2014 startte Miet Warlop haar eigen productiestructuur op: Miet Warlop / Irene Wool.
In oktober 2014 gaat de eerste productie van Irene Wool Dragging the Bone in première
in de Beursschouwburg (Brussel). Dragging the Bone is een solo performance in een
sculpturale wereld.
In 2015 opent Miet Warlop de festiviteiten voor het vijftigjarig bestaan van de
Beursschouwburg (Brussel) met Rocket dat gelanceerd wordt naar het grid. Daarnaast
nodigt Art Gallery Barbican (London) haar uit om een performance te brengen als deel van
het project Station to Station, gepresenteerd door Doug Aitken.
Terwijl haar solo Dragging the Bone op tournee gaat en de honderdste show van Mystery
Magnet in Gent, Porto en Bordeaux gevierd wordt, eindigt ze het jaar met de opening van
haar eerste solotentoonstelling in KIOSK Gallery (Gent), Crumbling Down the Circle of
my Iconoclasm.
In 2016 gaat een nieuwe grote zaalvoorstelling in première – Fruits of Labor, een deep
night choreographical concert performance, die als pijnstiller voor de wereld wordt
aangereikt. Fruits of Labor gaat in première op het Kunstenfestivaldesarts (Brussel) in mei
2016 en wordt tot op heden nog steeds over de hele wereld getoond.
Naast haar voorstellingen in de podiumkunsten-sector, presenteert Miet Warlop steeds
meer performances, interventies en live installaties binnen de beeldende kunst. Nervous
Pictures werd in 2017 o.a. geprogrammeerd in KW Institute for Contemporary Art (Berlijn),
Palais de Tokyo (Parijs), Performatik (Brussel).
In 2017 opent Miet Warlop in Vooruit (Gent) met de monumentale installatie Amusement
Park. Tevens wordt ze uitgenodigd door BOZAR (Brussel) in het kader van de
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retrospectieve tentoonstelling van Yves Klein. Ze presenteert er HORSE a man, a
woman, a desire for adventure en Mystery Magnet. Tijdens het slotevent van de Paul
Bury tentoonstelling wordt haar beeldende interventie The Board gepresenteerd.
Festival Actoral. 17 (Marseille) nodigt Miet Warlop uit voor "L'Objet des Mots", wat
resulteert in een nieuw project Ghost Writer and the Broken Hand Break - een productie
die in september 2018 in NTGent (Gent) in première gaat. Warlop werkte hiervoor samen
met auteur en curator Raimundas Malasauskas en muzikant Pieter De Meester.
Begin 2018 maakt Miet Warlop Big Bears Cry Too, een solovoorstelling met Wietse
Tanghe. Deze show voor alle leeftijden ging in april 2018 in première in het hetpaleis
(Antwerpen).
Beide voorstellingen zijn sindsdien op tournee met groot succes. Samen met Fruits of
Labor en Mystery Magnet werden in 2019 maar liefst vijfentachtig voorstellingen gespeeld
in binnen- en buitenland: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Noorwegen,
Oostenrijk, Nederland, Italië, Letland, Polen, Groot-Brittannië, Spanje, Singapore en
Canada.
In 2020 start Miet Warlop / Irene Wool een samenwerking met Frans Brood Productions
en door de krachten te bundelen stonden heel wat voorstellingen geprogrammeerd, zowel
nationaal als internationaal. Sinds de uitbraak van Covid-19 konden echter slechts enkele
van de geplande voorstellingen gespeeld worden; de overige data zijn verplaatst naar
2021 en 2022.
Tijdens de verplichte lockdown besliste Miet Warlop / Irene Wool om een online platform te
ontwikkelen. Dit wordt momenteel gebruikt ihkv de online sitcom Slamming Doors dat
fungeert als publieke voorbereiding op de voorstelling Histoire(s) du Théâtre 4:
Slamming Doors (NTGent, 2022). Dit online platform zal vervolgens doorgroeien naar
een levendige databank met zowel archiefmateriaal als een inkijk in de dagelijkse
artistieke keuken van Warlop. Bij het bezoeken van de webpagina zal de toeschouwer een
random gekozen foto, song of stuk film te zien krijgen die nooit opnieuw zal verschijnen na
afloop.
Miet Warlop herneemt in het najaar 2021 het twaalf jaar oude stuk Springville onder de
nieuwe titel After All Springville. Warlop herdenkt haar gelouwerde stuk in een nieuwe
tijd en positioneert het werk opnieuw in haar oeuvre. De herneming mixt een bestaande
show (Springville) en een installatie (Amusement Park) tot een nieuw geheel en gaat in
première op het vijftienjarig bestaan van kc BUDA in september 2021.
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VIDEO DOCUMENTATIE
Wachtwoord : WARLOP

Fruits of Labor
https://vimeo.com/202773710

Dragging the Bone
https://vimeo.com/180025058

Mystery Magnet
https://vimeo.com/174659660

Big Bears Cry Too
https://vimeo.com/268164970

Ghost Writer and the Broken Hand Break
https://vimeo.com/235207497

Video still
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DELIRIUM CREW

Regisseur
Regieassistent
Productieleider
Productieassistent
Technisch directeur
Assistent technisch directeur
2 technici
Outside eye
2 beeldhouwers
8 dansers
3 muzikanten
Repetitor
Houtconstructeur
Geluidsontwerper
Componist
Lichtontwerper
Kostuumontwerper
Kleedster
Video still
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AGENDA
Juli 16 – 17, 2021, Big Bears Cry Too, LOFFT-Das Theater, Leipzig (DE)
Augustus 13 – 15, 2021, After All Springville, Sommerfestival, Hamburg (DE)
September 4, 2021, After All Springville, BUDA, Kortijk (BE)
September 7 – 8, 2021, Ghost Writer, Klagenfurt Festival, Klagenfurt (AU)
September 11 – 12, 2021, After All Springville, DESTUDIO & Theaterfestival, Antwerp (BE)
September 15 – 16, 2021, After All Springville, De Brakke Grond, Amsterdam (NL)
September 28 – 29, 2021, After All Springville, Actoral Marseille, Marseille (FR)
Oktober 2, 2021, Ghost Writer, Leietheater, Deinze (BE)
Oktober 7 – 8, 2021, After All Springville, Kunstencentrum Vooruit, Ghent (BE)
Oktober 23 – 24, 2021, Big Bears Cry Too, FIMP, Porto (PT)
November 1 – 2, 2021, Ghost Writer, Kulturhallen Dampfzentrale, Bern (CH)
November 6 – 8, 2021, Big Bears Cry Too, Rode Hond Festival / STUK Leuven, Leuven (BE)
November 20 – 21, 2021, After all Springville, Festival de Otono, Madrid (ES)
Maart 3, 2022, Ghost Writer, Scène nationale d'Orléans, Orléans (FR)
Maart 11, 2022, Ghost Writer, Festival Meetyou, Valladolid (ES)
April 28 – 30, 2022, After All Springville, Theatre Lliure, Barcellona (ES)
Mai 3, 2022, Ghost Writer, Cultuurcentrum Hasselt, Hasselt (BE)
Mai 7, 2022, After All Springville, Festival Fidena, Bochum (DE)
Mai 11, 2022, After All Springville, Leietheater, Deinze (BE)
Mai 17-19, 2022, After All Springville, La Manifacture, Nancy (FR)
Mai 21 – 22, 2022, After All Springville, Transfestival Passages, Metz (FR)/Esch-Sur-Alzette (LUX)
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PROFESSIONELEN OVER MIET WARLOP

“In onze perceptie is Miet, sinds ze 12 jaar geleden haar eerste versie van SPRINGVILLE
presenteerde, uitgegroeid tot een van de meest interessante artiesten in Europa en zal ze
ook in de toekomst ongetwijfeld een belangrijke stem blijven van de Europese theater- en
performance-scene.”
Internationales Sommer Festival Kampnagel Hamburg

“Wij beschouwen Miet als een van de belangrijkste kunstenaars van de hedendaagse
scene die performance, happening en beeldende kunst op een unieke manier
combineert.”
Hellerau, Europäisches Zentrum der Künste Dresden

“Miet Warlop is een kunstenares die een enorme verbeelding en originaliteit legt in alles
wat ze doet. Alles wat we van haar hebben gezien, leidde bij ons tot heel veel
bewondering en genot.”
London International Mime Festival

“Het dramaturgenteam van de Ruhrtriennale verwondert zich over haar combinatie van
ernst en speelsheid, steeds op het randje van het groteske. In haar werk ontwikkelt het
weloverwogen gebruik van geluid een taal op zich, terwijl de komische, soms
slapstickachtige omgang met objecten op het toneel nooit oppervlakkig overkomt omdat
het zorgvuldig wordt omlijnd door een politiek discours. Dit maakt Miets werk benaderbaar
voor publiek van alle leeftijden en met verschillende niveaus van theaterervaring. Miet
Warlops’ werk zorgt voor een betovering waar moeilijk aan te weerstaan is.”
Ruhrtriennale

“De verbeelding die Miet in haar voorstellingen weet op te roepen door het mixen van
verschillende stijlen trekt telkens weer onze meer dan gewone aandacht. Het
transformeren van haar beelden en inhoud in een steeds verrassende nieuwe vorm is
maar één van de redenen waarom wij deze interessante maker altijd graag bij ons over de
vloer hebben.”
NTGent
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Research Delirium - Ballroom dance

PERS
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“Ghost Writer and the Broken Hand Break is een wervelende, ijzingwekkend beheerste
performance” ****
De Volkskrant

“Fruits of Labor jumpt op de beat van Miet Warlops hartslag en is een poppy, sprankelend cadeau
aan een wereld waar elke vorm van sprankeling aan banden dreigt gelegd te worden.” ****
Focus Knack

“Met haar liefde voor het object schept ze in Springville een surrealistisch universum dat intrigeert,
charmeert en zelfs regelmatig de lachspieren masseert. Of hoe uit de verbazing voor een gewone
kartonnen doos iets ongewoon boeiends kan groeien.”
De Morgen

“De voorstelling toont de schoonheid en de humor van de totale destructie. (...) Mystery
Magnet is een juweeltje. (...) Mystery magnet toont de consequentie van bepaalde keuzes,
maar wordt nergens rigide en dat is precies Warlops kracht. Steeds opnieuw breekt ze het
bestaande beeld.“ *****
De Theaterkrant
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The Guardian

Fierce festival review a daring whirl of theatrical
thrills
Various venues, BirminghamAided by hula hoops, raw chicken and animatronic dogs, the
performers in this six day series of shows embarked on a quest for emotional connections
Gareth Llŷr Evans
Mon 21 Oct 2019 11.28 BST

C

ommunion, empathy, resistance and joy … Writing in the programme of this year’s
beautifully curated Fierce festival, artistic director Aaron Wright said that these were
the elements that characterised this six-day festival – and these four qualities were
abundant in the performances I saw. As was, appropriately enough, a ﬁerce sincerity.

PRESS
Communion featured in Belgian artist Miet Warlop’s astounding and exhilarating Ghost Writer

and the Broken Hand Break. Warlop and two other performers whirled away while remaining in
lit circles for 45 minutes. Its simple act of balance and velocity rendered extraordinary through
repetition and duration, made all the more impressive with music and percussion that made
me feel as if my blood was vibrating.

Balance and velocity … Ghost Writer and the Broken Hand Break.
Photograph: Reinout Hiel
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Le Monde
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El Pais
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BABELIA

EL PAÍS, SÁBADO 3.02.18

T E AT R O

Bélgica,
meca de la
vanguardia

PO R R A QUEL V I D A L ES

D

La falta de un gran repertorio clásico y el fuerte apoyo
institucional a los creadores han convertido el país en uno
de los grandes motores del teatro contemporáneo europeo

Arriba, The
Blind Poet, de
Jan Lawers. A la
derecha, Mystery
Magnet, de Miet
Warlop. En el
centro, Moeder,
de Peeping
Tom. MAARTEN VANDEN
ABEELE / JOSÉ CALDEIRA /
OLEG DEGTIAROV

Miet Warlop
“El escenario es
un espacio de libertad”

P OR R. VIDALES

Un hombre gordísimo está tirado
en el suelo. Al fondo, un panel
blanco, como un lienzo virgen. El hombre se levanta y ante sus ojos alucinados arranca un desfile de seres peludos,
mujeres caballo, chorros de pinturas de
colores, globos, animales hinchables,
dardos voladores, coches teledirigidos.
Es como una juerga de criaturas y
objetos estrafalarios. El escenario inmaculado acaba convertido en un retablo
viviente, pues eso es justamente esta
performance: el rebobinado del proceso
de creación de una obra pictórica.

!
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Mystery Magnet se estrenó en 2012
en Bruselas y dio fama internacional a
su creadora, la belga Miet Warlop, por
su capacidad para imaginar nuevas formas de hacer teatro. Desde entonces la
performance no ha dejado de mostrarse
por Europa y la próxima semana podrá
verse por primera vez en España, en las
Naves Matadero de Madrid, acontecimiento que da pie (por invitación del
Gobierno de Flandes) a una conversación con la artista en Gante antes de su
viaje a la capital española.
Pero no es fácil pillarla quieta.
Warlop, nacida en 1978 en una pequeña
ciudad de Flandes (Torhout), vive y
trabaja a caballo entre Gante, Bruselas
y Berlín. La semana pasada estaba en
Gante preparando dos nuevos trabajos,
uno de ellos para público infantil. Allí nos
encontramos, en un espacio diáfano
difícil de definir, con varios sofás, mesas
de trabajo, un pequeño escenario,
una cocina. ¿Oficina, lugar de ensayo,
vivienda? Las etiquetas no van con esta
artista. “Yo estudié artes visuales y entré

en el teatro desde un ángulo extraño.
No soy coreógrafa ni actriz ni bailarina,
tampoco pintora ni escultora. Eso me
permite inventarme mis propias reglas,
no tengo ataduras. Para mí el escenario
es un espacio de libertad”, explica.
Warlop pertenece a una generación
que se crio viendo a los pioneros de
la vanguardia escénica flamenca (Jan
Fabre, Anne Teresa de Keersmaeker,
Ivo van Hove, Jan Lauwers, Alain Platel,
Wim Vandekeybus, Guy Cassiers) que
rompieron con las reglas teatrales
clásicas. Ella contribuyó —con otros
artistas de su tiempo— a dinamitarlas
definitivamente. “Libertad no significa
que todo sea válido. En mis trabajos
parece que todo es caos, pero todo
está coreografiado. Cuando en Mystery
Magnet aparece una mujer sobre un
hombre a horcajadas como si fuera un
caballo, todo está medido. Esa imagen
debe ser perfecta, icónica, para que
se grabe en la mente del espectador
y le suscite cuestiones: si pones a una
mujer sobre la espalda de un hombre,

esde octubre circula
por los teatros madrileños un folletito amarillo que lleva por título
Temporada Flandes en
Madrid. Recoge ni más
ni menos que ocho producciones, todas de vanguardia. En otoño se vieron
obras de Alain Platel, Anne Teresa de
Keersmaeker y Kris Verdonck; en enero, Jan Fabre presentó su famosa performance de 24 horas Monte Olimpo;
Jan Lawers y Miet Warlop estrenan
la semana que viene en los Teatros del
Canal y las Naves Matadero, respectivamente; la compañía Peeping Tom
actuará en marzo, y el coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui llegará en mayo al
frente del Royal Ballet de Flandes. Si
a esto añadimos un montaje de Guy
Cassiers en el festival Temporada Alta de Girona y otros estrenos de Fabre,
Lawers y el colectivo FC Bergman en
Sevilla, Barcelona y Palma, surge una
pregunta evidente: ¿cómo es posible
que una región de poco más de seis
millones de habitantes exporte tanto
teatro y que todo sea de vanguardia?
Hay varias razones. “La primera
es que en Flandes no tenemos grandes textos de repertorio. El neerlandés
fue reconocido como lengua oficial en
1930 y hasta esa fecha todo se escribía en francés. Así que nuestros artistas han abordado el teatro con mucha
libertad, sin ningún peso del pasado”,
explica André Hebbelinck, delegado
del Gobierno de Flandes en Madrid.
Ninguno de los montajes mencionados
se basa en obras dramáticas y todos
resultan de un cruce de diversos lenguajes escénicos: texto, música, artes
visuales y danza (se da por descontado en las piezas coreográficas de Platel, De Keersmaeker y Cherkaoui). El
Monte Olimpo de Fabre se inspira en
las tragedias griegas, cierto, pero su
fuerza no reside en los parlamentos
(escasos), sino en sus poderosas imágenes. Lo mismo que los trabajos de
Lawers y la compañía Peeping Tom. El
espectáculo que presenta Miet Warlop
la próxima semana es como un lienzo
vivo, sin palabras. Y el que FC Bergman llevará a Sevilla también es mudo
y se sumerge en la pintura de Rubens.
Otro ejemplo: Guy Cassiers, maestro en el uso de las nuevas tecnologías,
casi nunca trabaja con textos dramá-

Miet Warlop.
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