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Honger naar seks
Nee, ga weg met je vieze gedachten. Dit is niet een blog waarin ik de
fijne details van de nachtelijke escapade aan je voor ga leggen.
Hoewel, je zit deels op het goede spoor na het lezen van de titel. Ik
ben namelijk naar de première van de voorstelling “Honger
(https://fantasten.wordpress.com/seizoen-20132014/)” van de
Fantasten geweest. En ja, die gaat dus over seks.
Vleeskleurig
Zodra de voorstelling begint liggen alle acteurs in een soort surrealistische omgeving,
buiten bewustzijn, te spartelen op de vloer. Het heeft ergens wel iets weg van een
synchrone epileptische aanval. Gelukkig wordt iedereen ook weer vrij snel wakker in zijn
vleeskleurig ondergoed, om vervolgens een scala aan scènes te spelen waarin
verschillende kanten van seks worden belicht.

“Dit gaf een hilarische extra laag aan het stuk, maar liet me tegelijk
lichtelijk twijfelen aan mijn mentale staat van zijn.”

Dit varieerde van beestachtige verover-het-berenvel-scènes tot een compilatie van de
meest cheesy porno-openingsscènes, en alles daar tussenin. Een opvallend punt in de
voorstelling is het veelvuldig gebruik van het decor. Overal verspreid door de zaal liggen
grote huidkleurige kussens in allerhande vormen, een beetje een soort fat-boy idee. Wat
het interessante hieraan is, is dat de acteurs hier vaak in springen en er gebruik van
maken in hun choreografieën. Het wordt er heel dynamisch van, ook al speelt het zich af
in een vrij kleine zaal. Verder wordt er slim gebruik gemaakt van deze kussens wanneer
de acteurs expliciete dingen aan het uitbeelden zijn, wat wel lollig is.
Aapjes kijken
Al met al vind ik het een erg goe
(https://www.instagram.com/p/BDaQA8nIDFl/)de
voorstelling, zeker een aanrader. Nu heb ik zo
m’n eigen ideeën gehad tijdens de voorstelling
en zetten de verschillende scenario’s me erg
aan het denken over hoe wij als maatschappij
seks zien. Toch laat ik het aan de bezoeker om
hier zelf zijn of haar oordeel over te vellen. Wat
ik wel met zekerheid kan zeggen is dat, mocht ik
in de positie zijn geweest om een leuke jongen
mee te nemen naar deze voorstelling (wat
helaas niet het geval was deze keer), dat ik nou
niet echt zin zou hebben om na de voorstelling
een offer aan Venus te brengen. Met name de
laatste scène waarin de spelers elkaar
besmeuren met fruit en de honger naar intimiteit erg letterlijk laten zien, kwam op mij echt
als een libido-killer over. Tot mijn grote verbazing, was dat niet de gedachte bij een paar
andere mensen. Want, een beetje weggedoken in de foyer, trof ik een paar innig
zoenende stelletjes aan. Ik kwam niet meer bij.
Een innig moment
Mijn favoriete scene was het moment waarop alle acteurs zich in een soort nachtclub
bevonden. Eén van de acteurs staat gogo-dansend op een tafel, in zijn onderbroek, met
een fietslampje in z’n mond. Heel verleidelijk, en vooral bloedgeil kijkt hij het publiek in. Dit
deed hij ook bij mij. En toen ik dan ook daadwerkelijk oogcontact maakte met hem,
bedacht ik me: “Hé, heb jij niet in een kinderserie gespeeld waar ik vroeger naar keek?”
En op dat moment begon ik (echt niet expres) de rest van het stuk te zien als een kijkje in
de privé wereld van de homoseksuele leraar Damstra
(http://www.steefhupkes.nl/steefhupkes/STEEF.html) uit Spangas. Dit gaf voor mij best
wel een hilarische extra laag aan het stuk, maar liet mij ook tegelijk wel lichtelijk twijfelen
aan mijn mentale staat van zijn.
Mocht jij ook naar deze voorstelling willen, check dan vooral hieronder de trailer en de
website (https://fantasten.wordpress.com/seizoen-20132014/)! Honger komt op 12 en 13

April naar Amsterdam in Theater Bellevue, maar is tot en met medio mei nog door heel
Nederland te zien!
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