De Naakte Waarheid
Heleen Verburg

Geschreven in opdracht van SingerLaren
ter gelegenheid van de expositie Erotique Rodin
30 mei 2012

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

Personages:
Model 1 (Yvonne, Anne, begin 20)
Model 2 (Nora, Adèle, begin 20)
Vrouw (middelbare leeftijd)
Danseres

De personages van de modellen zijn geïnspireerd op onder meer de Italiaanse zusjes Anne en Adèle
Abruzzesi, van wie bekend is dat zij geruime tijd model hebben gestaan voor Rodin. De danseres
refereert aan de beroemde Amerikaanse danseres Isadora Duncan. Zij en Rodin kenden elkaar en zij
was een van zijn favoriete modellen.

De teksten van Rodin verschijnen als projecties op het achterdoek.

De Naakte Waarheid ging in première op 12 september 2012 in het Singermuseum in Laren
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PROJECTIE 1

Rodin
Nora en Yvonne staan bij een deur te wachten.
Nora

Heeft u al geklopt?

Yvonne

Ja.

Nora

Hij zal nog wel even bezig zijn.

Yvonne

Monsieur Rodin is altijd bezig.

Nora

Ze zeggen dat hij ’s middags altijd 4 modellen rond heeft lopen.
4!
Naakt.
Gewoon om naar te kijken.
4.
Dat hij dat kan betalen. 4 modellen.

Yvonne

Ja, en dat heb je nu al 4 keer gezegd.

Nora

Sorry. Zenuwen.
Groot huis.

Yvonne

Is het je eerste keer?

Nora

Mijn moeder weet niet dat ik hier ben. Ik vroeg kent u Monsieur Rodin?
Ja, zei ze, dat is toch die vieze oude man die alles wat mooi is lelijk maakt?
Maar in het huis waar ik werk hebben ze wel elke dag de krant en daar heb ik weleens
een foto gezien van dat ene beeld van die ontzettend lelijke naakte oude vrouw weet u
wel en dat vond ik zo mooi dat de tranen in mijn ogen sprongen. Dus dat zou ik
bijvoorbeeld best wel eens in het echt willen zien. Denkt u dat dat hier….

Yvonne

La Belle Heaulmière? Natuurlijk staat dat hier.

Nora

Ik kan het nog steeds niet geloven weet u, dat ik hier sta….
Ik was gisteren ook helemaal verbaasd. Ik loop gewoon op straat. Kom ik hem tegen. Ik
kom hém gewoon tegen, maar ik wist eerst natuurlijk niet wie hij was. Hij loopt me
voorbij, draait zich om en komt achter me aan. Hij laat die andere mensen met wie hij is
gewoon staan.
Zegt hij, bonjour Mademoiselle, ik ben Monsieur Rodin. Monsieur Rodin, zegt hij!

Yvonne

Ja, ik hoor je wel.

Nora

Hij zei dat ik iets had dat hij niet kon beschrijven.
Hij kon mij niet beschrijven zei hij.
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Mij. Moet je nagaan.
Hij gaf me dit adres.
Kom morgen maar langs.
U wordt ervoor betaald. U, zei hij.
Nou…
Een vrouw komt gehaast binnen en begint een spreekplek op het toneel voor zichzelf te creëren met
bijvoorbeeld een vaas bloemen of een microfoon. Ze is erg zenuwachtig en in de war. Ze
probeert heel stil te zijn maar verstoort af en toe toch de scene doordat ze met de
technicus communiceert.
Vrouw

Sorry. Sorry.
Ik ben een beetje laat.
Er was vanalles aan de hand.
Ik…..
Ik moet alleen even…..
Stoor je niet aan mij.
Ga rustig door.
Ik ben zo klaar.
Sta ik zo in het licht?
Hier?
Beetje meer naar links?

PROJECTIE 2

Als ik met een nieuw model begin, ontdek ik gedachten die ik nog
nooit eerder gehad heb.
Yvonne

Als ik met een nieuw model begin, ontdek ik gedachten die ik nog nooit eerder gehad
heb.

Nora

Heeft hij dat gezegd??

PROJECTIE 3

Het is het mysterie dat me raakt.

Nora

Praat hij onder het werk?
Ik wist niet dat hij praat onder het werk.
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Yvonne

Ja hoor, maar soms houdt hij op met praten en dan gaat hij opeens iets heel anders
doen.

Nora

Wat bedoelt u?

Yvonne

Daar kom je nog wel achter schat.

Nora

O ja, hij moet ook af en toe eten natuurlijk.
Ze zeggen dat hij goed voor zijn modellen zorgt.
Koffie en koekjes, wijn en zo.

Yvonne

Zeg onder welke steen kom jij vandaan gekropen?

Nora

Wat bedoelt u?

Yvonne

Ik bedoel dat het bij Monsieur Rodin niet over koekjes gaat!

Nora

Bedoelt u….? Denkt u….., is het waar wat ze zeggen dat hij….. dat eigenlijk alle
schilders……
Ik hoop niet dat hij aan me gaat zitten.

Yvonne

Je mag hopen dat hij aan je gaat zitten, schat.

Nora

Wat?

Yvonne

Ik hoop iedere keer weer dat hij aan me gaat zitten en geloof me dat gaat jou ook
gebeuren.

Nora

Doet u dit al lang?

Yvonne

Het is het beste dat me ooit is overkomen.

Nora

Hoe vaak komt u hier?

Yvonne

2 keer in de week een hele middag.
Soms vaker, soms minder, hangt er vanaf waar hij aan bezig is.

Nora

Hij is toch ook weleens in die rechtszaak voor zo’n model van hem getuige geweest om
haar te helpen…..
Mevrouw heeft dat nog voorgelezen. Die vond monsieur Rodin een voorbeeld maar
mijn moeder zei dat hij er wel een goede reden voor zou hebben, een foute goede
reden dan, maar nou kan ik me even niet meer herinneren….was het niet iets met
zwangerschap…

Yvonne

Hij kan niet zonder ons. Dat lijkt me reden genoeg.

De andere vrouw doet bijzonder opvallend iets onopvallends.
Ja, zo kan ik dus niet spelen.
Nora

Wat?
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Vrouw

Wat?

Yvonne

U staat daar onze hele scene te verzieken, ik kan me zo toch niet concentreren. Had u
dat niet even eerder kunnen doen, of doe het straks, als we klaar zijn…

Vrouw

Ja, zoals ik al zei, het was de bedoeling dat het allemaal al klaar stond maar ik had
gisteren…..er ging van alles….. maar ik ben nu weg.

Nora

Komt u ook voor de eerste keer?

Vrouw

Wat?

Nora

Bent u ook model? Dan zijn we dus met zijn drieën vanmiddag.

Vrouw

Nou nee hoor ik heb al veel vaker een expositie geopend, alleen vandaag….

Nora

Expositie? Waarvan?

Yvonne

Hè joh doe nou niet zo flauw.

Nora

leest op het papier van de vrouw
Erotique Rodin
Bedoelt u dat ik hier over honderd jaar met mijn benen wijd in het Singermuseum
hang? En dat iedereen daar naar komt kijken?

Vrouw

Nou, ik weet niet of u het bent maar.

Nora

Zou ik dat geweten hebben?

Yvonne

Ja heel grappig. Kunnen we door? Er wordt naar ons gekeken.

Nora

Jemig, ik mag toch wel even een geintje maken. Ik probeerde in mijn rol te blijven.
Nou ben ik er dus ook helemaal uit.

Yvonne

Nou, even helemaal opnieuw dan maar?

Nora

Helemaal bij het begin?

Yvonne

Ja.
naar het publiek Sorry.

Vrouw

Ik ben weg.

De scene begint weer helemaal opnieuw.
Nora

Heeft u al geklopt?

Yvonne

Ja.

Nora

Hij zal nog wel even bezig zijn.

Yvonne

Monsieur Rodin is altijd bezig.
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Nora

Ze zeggen dat hij ’s middags altijd 4 modellen rond heeft lopen.
4!
Naakt.
Gewoon om naar te kijken.
4.
Dat hij dat kan betalen. 4 modellen.

Yvonne

Ja, en dat heb je nu al 4 keer gezegd.

Nora

Sorry. Zenuwen.
Groot huis.

Yvonne

Is het je eerste keer?

Nora

Mijn moeder weet niet dat ik hier ben. Ik vroeg kent u Rodin?
Ja, zei ze, dat is toch die vieze oude man die alles wat mooi is lelijk maakt? Maar in het
huis waar ik werk hebben ze wel elke dag de krant……

PROJECTIE 4

Compositie.
Compositie is de techniek van het theater,
dat wil zeggen de techniek van het liegen.
Nora

Wat bedoelt hij daarmee?

Vrouw

Ik snap dat wel hoor.
Leven is beweging.
Niets blijft ooit hetzelfde.
Daar heeft hij het altijd over gehad.
Theater is gebaseerd op herhaling.
Het is alleen maar herhaling.
En hij heeft juist zijn hele leven geprobeerd die unieke beweging te vangen.
Dat is ook het mooie in die tekeningen.
Dat je het leven ziet.
Dat je ziet dat niets ooit hetzelfde blijft.
Dat die vrouwen geleefd worden door iets…..
Dat kun je niet benoemen…..
iets dat leeft.

Ze begint te huilen en gaat af.
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Nora

Nou.
Iets anders dan maar proberen?

Yvonne

Misschien iets met meer emotie.
Misschien dat hij dat bedoelt.

Nora

Ja.

Ze worden twee andere meisjes. De zusjes Anne en Adèle.
Anne/Yv

Nee!

Adèle/No

Anne.

Anne

Nee, ik ga niet meer.

Adèle

Wat heb jij nou opeens?

Anne

Ik wil niet meer.

Adèle

Ben je gek geworden? We zijn helemaal uit Italië gekomen. We hebben alles
opgegeven. We hebben hier een leven opgebouwd. En nou ga jij opeens moeilijk doen!
Beter dan dit wordt het niet Anne, beter dan de beroemde Rodin!

Anne

Daarom juist.
Laten we een ander zoeken.
Er zijn nog duizend anderen hier.

Adèle

Hij betaalt het beste.

Anne

Op de Académie.….

Adèle

Pffff, de Académie…..

Anne

Pffff, de Académie….. Dat zeg je alleen maar omdat hij dat zegt.

Adèle

En hij heeft gelijk. Hij is ze honderd jaar vooruit. Hij is gewoon de beste.

Anne

We kunnen overal terecht.

Adèle

Ik wil meneer Rodin.

Anne

Ja! En ik weet wel waarom.

Adèle

Nou en? Ik doe wat ik wil.
Net als hij.

Anne

Wat ben je toch een schaamteloze trut.
Weet je wat, je gaat maar alleen.
Gooi jezelf maar te grabbel maar ik wil er niet meer bij zijn.
Ik kan er niet meer tegen om te zien hoe jij jezelf in de uitverkoop gooit. Zo gaat het
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iedere keer.
Hij vraagt, wij draaien.
Adèle

Doe nou niet net alsof jij er niet van geniet.

Anne

Maar niet zo!
Wat je gisteren deed!

Adèle

Wat dan?

Anne

Ik schaamde me kapot!

Adèle

Wat dan?

Anne

Zag je hoe hij keek?

Adèle

Ja nou en?
Hij houdt van vrouwen.
Dus ook van mij.
Mag ik daarvan genieten?
Dat doet hij toch ook?

Anne

Maar niet zo!

Adèle

Waarom niet?
Als hij zegt dat ik moet blijven bewegen, dan doe ik dat.

Anne

Niet zo!

Adèle

Ik heb nog nooit een man ontmoet waarbij ik zo op mijn gemak was.
We mogen lachen onder het poseren Anne! Lachen!

Anne

Ben je met hem naar bed geweest?

Adèle

Waarom vraag je dat?

Anne

Ik ben je zus, ik mag toch wel vragen of je met hem naar bed bent geweest!

Adèle

Dat heeft er niets mee te maken en ik ga naar bed met wie ik wil.
Waarom ben jij ineens zo preuts?
Je ziet toch wat hij met ons doet! Geniet ervan!

Anne

Dit is niet zomaar wat. Vandaag of morgen hangen we wel in een of andere galerie.
Wat gaan de mensen zeggen?

Adèle

Wat zouden ze moeten zeggen?

Anne

Schande.

Adèle

We doen niets fout.
We hebben nooit iets fout gedaan.
We zijn de goedheid zelve.
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En we hebben niets om ons voor te schamen!
Wat is er in godsnaam met je aan de hand.
Anne

Niets.
Ik ben zwanger.

Ze gaat naar binnen.
De danseres komt op. Modern gekleed. Met een enorme tas, zoals dansers die meestal bij zich
hebben.

PROJECTIE 5

Haast u zich niet met omkleden
De danseres begint zich om te kleden. Ze voelt zich niet op haar gemak. Iedereen kijkt naar haar.
Haar bewegingen zijn niet ontspannen.
PROJECTIE 6

Niet doen alsof
Vergeet mij
Adèle

Ligt niet aan u hoor. Dat zegt hij ook altijd tegen mij. Precies dat. Maar dat is het
moeilijkste wat er is. Niet doen alsof. Dan zegt hij bijvoorbeeld, doe eens een houding
waarbij je je haren vastmaakt.
Nee niet zo!
Echt je haren vastmaken.
Echt.
Dan kan ik de waarheid pakken.
Het is aan mij om de juiste lijn te vangen.
Jij moet gewoon jezelf zijn.

Vrouw

Rodin, de grote meester.
Slaaf van zijn model.

PROJECTIE 7

Niet slaaf van mijn model!
Slaaf van de Natuur.
Ik gehoorzaam de Natuur in alles.
Niet andersom
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De vrouw begint weer te huilen.
De danseres gaat rustig door met omkleden.

vrouw

Sorry.
Ik ben….er is gisteren….
Maar daar heeft u natuurlijk niks mee te maken.
Dan ga ik toch maar gewoon beginnen. Het is niet anders.

Ze vermant zich. Stralende glimlach.
Geachte aanwezigen,
In 2011 presenteerde Singer Laren de gerestaureerde Denker in de tentoonstelling
Rodin. De Denker denkt weer. In 2001 was, eveneens in het Singer Museum, al een
tentoonstelling gewijd aan Rodin’s geliefde Camille Claudel. (Uit de schaduw van Rodin).
Al deze tentoonstellingen mochten tot stand komen dankzij de bijzondere medewerking
van Musée Rodin. En dat is ook nu weer het geval.
De titel Erotique Rodin laat geen twijfel bestaan over de inhoud van de tentoonstelling
die hier vandaag geopend wordt. De beroemde Franse beeldhouwer heeft de vrouw in
ontelbare erotische poses verbeeld.
De vrouw krijgt kotsneigingen en rent het toneel af.
Sorry.

PROJECTIE 8

De rijkdom, de souplesse, de inval van kleur, allemaal deel van de
Harmonie, de huid, het vlees….
De danseres begint schoorvoetend te bewegen. Misschien eerst een warming up. Kleine bewegingen
maar alle aandacht is op haar.

PROJECTIE 9

Wees boos, droom, bid, huil, dans.
Grote aandacht voor de danseres.
Anne komt weer naar buiten. De danseres gaat gewoon door.
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Anne

Ik dacht even dat ik hem zag huilen
Hij keek naar me en ik deed iets,
iets met mijn arm, ik weet niet
Iets zonder gedachten
En hij zag het en zijn ogen schoten vol
Hij zei niet: doe dat nog eens
Hij zegt nooit, doe dat nog eens
Hij gaat meteen weer verder
naar het volgende moment
Soms droom ik dat hij mij omringt
Dat kan niet
Weet ik ook wel
Maar dat is in mijn droom
Hij omringt mij
Maar gevoelig
Niet van dat verpletterende
Naar adem snakkende geweldige geweldadige
Hoe kom ik hier onderuit
Dat niet
Hij is er, overal
En ik ben vrij
En als ik wil bewegen
Beweegt hij met mee

Adèle

Je bent een dichter.

PROJECTIE 10

In mijn werk zoek ik niet wat ik al weet maar meer wat ik begin te
leren.
Dans!
De danseres begint te dansen.
Danseres

Hij keek naar haar met felle, schitterende ogen door zijn samengeknepen oogleden.
Eigenlijk met dezelfde uitdrukking als waarmee hij naar zijn werken keek, kwam hij naar
haar toe.
Hij liet zijn hand over haar hals gaan, over haar borst, hij streelde haar armen, ging met
zijn vingers langs haar heupen, over haar blote benen.
Hij begon haar lichaam te kneden alsof het een homp klei was, terwijl er van hem zo’n
hitte uitging dat het haar haast verbrandde, en deed smelten.
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PROJECTIE 11

Ik zie de hele waarheid, niet alleen die van de Natuur.
Ik leg de geest vast, ik zet lijnen die het innerlijk weergeven, zoals
ik dat ervaar.
Anne

Dat er naar je gekeken wordt
En dan bedoel ik écht gekeken
Of eigenlijk dat je gezien wordt
Echt gezien
En dan niet zozeer met de ogen
Maar met andere ogen
met alle……
Ik weet niet hoe ik het moet zeggen
Alsof je gevoeld wordt
Op afstand
Als of het leven dat je in je voelt
opgepakt wordt, op afstand
En bevoeld, bezien, betast
Doorleefd
op een stuk papier gesmeten
En meteen weer naar je terugkomt
Zodat je als het ware
voor het eerst jezelf beziet
met andere ogen
Zonder oordeel
over wat mooi of lelijk is
over wat wel of niet gezien mag worden
Over wat wel of niet des mensen is
Vies, vuil, vurig, vertederend, vereerd
Begrijpt u
het lijkt of niets er meer toe doet
Want ik ben ik
En ik sta daar
En hij ziet mij
en ik heb mijzelve lief
Volledig
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PROJECTIE 12

Gelukkig hij die hoort hoe de Sculptuur inwendig tot hem spreekt.
Gelukkig zij die de vreugde beleven zich bezig te houden met
Sculptuur en zich weten te bevrijden van het kwaad van de wereld.
Adèle

Dus deed ik op een dag mijn benen open.
Liet hem alles zien.
Bevoelde, voelde
liet me gaan.
Hij hijgde maar het was mijn hijgen
Hij zweette maar het was mijn zweet.
Hij werkte alsof hij bezeten was.
Haalde zijn blik niet één seconde van me af.
Keek nooit naar zijn papier.
Ik durfde alles.
Zelfs met een andere vrouw.
Ik had nog nooit een vrouwenborst gevoeld.
Hij heeft er nooit om hoeven vragen
We zijn uit onszelf begonnen.
En toen we eenmaal bezig waren
konden we niet meer stoppen.
Wilden we niet meer stoppen.
Lust
Alleen maar lust en passie.
En plezier.
Plezier en lust en passie.
Zo mooi dat het wel echte liefde leek.

PROJECTIE 13

Ik heb alles te danken aan de vrouwen. Zij gaan door. De ware
meesterwerken
Adèle

Zal ik je eens wat zeggen.
Er is niet één enkele man op deze wereld die begrijpt wat wij begrijpen.
Ons raadsel is zo groot dat het in al die eeuwen niet ontrafeld is.
Zelfs niet door dit genie.
Maar hij erkent tenminste dat er een geheim in zit. In ons. Waar hij heel even af en toe
getuige van mag zijn.
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Hij toont zijn dankbaarheid.
En daarom mag hij alles van me hebben.
Alles.
En zelfs die zogenaamde vriendjes, Klimt, en weet ik veel, die snappen er geen bal van.
Ze worden gek van binnen want ze weten dat ze nooit het raadsel kunnen pakken.
Dus vrouw….
Vrouw

Wie, ik?

Adèle

….ga op je rijkdom zitten en geniet ervan.
En laat het zien aan heel de wereld.
Net als ik.
En als het vuur is, is het vuur,
want als dat één moment gepakt kan worden door een groot artiest
en tentoongesteld,
dan zal heel de wereld dansen.

Vrouw

Ik wil eigenlijk heel graag iets voorlezen…..
Ik heb dit vannacht om half drie geschreven.
Mijn man heeft mij vanavond verteld dat hij bij me weggaat.
Hij heeft al 3 jaar een ander.
Een meisje van 27.
Ik zit nu op mijn kamer met de verwarming hoog en een deken om me heen, maar het
lukt me niet om warm te worden.
Ik voel me alsof ik hysterisch aan het krijsen ben, maar er komt geen geluid uit.
Alles in mij is beschaafd.
Ik heb mijn man gezegd dat hij contact kan opnemen met mijn advocaat en ben naar
boven gegaan.
Hij leek teleurgesteld.
Ik heb mezelf niet eens verdedigd. Ik heb zijn tekst ter kennisgeving aangenomen en ik
heb mezelf niet eens verdedigd.
Ik deed niets.
Dat doe je niet.
Je houdt je mond.
Bewaart je waardigheid.
Je keert je om
en je gaat verder waar je was gebleven.
Maar ik zit boven op mijn kamer
En ik ben radeloos
De waarheid is
Ik weet niet wat ik moet verdedigen
Ik weet niet wat ik ben
Ik weet niet wat ik heb, waar ik van houd
Waar ik voor zou moeten vechten
Ik kijk naar binnen en ik zie een lege huls
15
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Ik geef mijn man gelijk dat hij me niet meer wil.
Want wat voor vrouw ben ik nou eigenlijk?
Ik heb nooit geweten wie ik was.
Wat de bedoeling was van mij.
Wat me plezierde.
Nooit heb ik mezelf laten gaan.
Ik heb me laten neppen door alleen maar idioten die denken dat ze weten wat mooi en
lelijk is.
Ik heb mijn borsten laten liften, mijn voorhoofd en mijn wangen zitten tjokvol botox.
Ik kan niet eens op blote voeten lopen omdat mijn kuiten zijn verkort van al die hoge
hakken.
En dat is dan de buitenkant.
Nooit heb ik nee gezegd.
Ik heb niet eens gedacht, is dit eigenlijk normaal.
Ik ben verdomme zelfs vergeten dat ik hersens heb!
Mijn dochter wordt straks zestien en ze wil voor haar verjaardag een schaamlipoperatie,
en wat heb ik gezegd: goed hoor schat, dat mag. Ik vind het daar beneden ook altijd
zo’n rommeltje.
Mijn zoon van achttien gaat straks naar eigen zeggen in één week 40 meiden neuken
aan de Costa Brava. Op mijn kosten.
En wat zeg ik? Veel plezier schat. Kijk je uit dat je niet gerold wordt?
Ik geef mijn man gelijk.
Ik ben een weekdier.
Een gemankeerde vrouw.
Van buiten gladgestreken en van binnen dood.
En wat doet hij?
Hij steekt een zwaard tussen mijn ribben en ik begin te bloeden.
Pijn.
Dat is tenminste iets.
Maar alles wat ik voel is lelijkheid.
Ik walg van mezelf.
Mislukt, vergeten, weggegooid.
Ik val.
Ik lig daar.
Moederziel alleen.
Het meest nog door mezelf verlaten.
Als ik mijn ogen open doe, zie ik haar hangen.
Vrouw met voile.
Rodin.
En zomaar uit het niets begin ik te huilen.
Ik was ertegen. Als ik eerlijk ben.
Tegen de expositie, bedoel ik.
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Ik kon er niet naar kijken, naar die vrouwen.
Zo is ze niet, de vrouw.
Ik lag daar op de grond
en wist niet wie ik was
of wilde zijn.

PROJECTIE 14

Alles wat vals is of kunstmatig, wat liever mooi is dan expressief,
heeft geen ziel en geen waarheid. Het is slechts uiterlijk vertoon van
deugd en schoonheid. Kortom, alles wat liegt is lelijk in de
kunsten.
Er wordt een brief opgebracht.
Anne

Voor ons? Van wie?

Adèle

De schrijfster.
Lieve actrices,
Ik voel me totaal gefrustreerd. De zon schijnt maar ik zit hier met de gordijnen dicht.
Heb me omringd met tekeningen van de tentoonstelling. De hele muur beplakt.
Ik zie ze om me heen. De hele dag.
Die vrouwen in hun meest intieme vormen.
Kwetsbaar, sterk, ontvankelijk, vernietigend, beschaamd, bemind.
Gevat in een moment.

PROJECTIE 15

Als ik zou willen veranderen wat ik zag en het mooier zou willen
maken, had ik nooit iets goeds gemaakt. De kunstenaar die ziet.
Dat wil zeggen dat zijn oog dat in zijn hart gegrift staat het
diepste wezen van de Natuur leest.
Ik probeer me te verbinden met het genie van een man die weigerde om in te grijpen in
de Natuur. Met een hoofdletter.
Ik lees zijn woorden. Kan niet slapen. Ben vroeg opgestaan. Ik zit achter mijn tafel.
Buikpijn van ellende.
17

Deze tekst is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, scan of welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Neem contact op met de auteur als u deze tekst wilt gebruiken.
© Heleen Verburg
heleen.verburg@hotmail.com
www.heleenverburg.nl
gedownload op 26 juni 2019

Het klopt niet meer.
Ik wil hier niet alleen.
Ik wil bij jullie zijn.
Me laten zien.
Jullie kunnen zien en voelen.
PROJECTIE 16

Elke kunstenaar moet zijn eigen pad volgen.Dus laat diegenen die
met woorden werken, daarmee doen wat ze willen.
Ik zit achter mijn tafel.
Jullie staan op het toneel.
Ik ken jullie nog niet en zal jullie misschien nooit kennen.
Ik zoek naar iets wat ik vanzelfsprekend in mijn eigen lichaam voel maar wat ik jullie
nooit kan laten spelen.
Niet met mijn woorden.
Want het moment ben ik.
En dat moment is altijd al voorbij.
Het wordt nooit echt.
Misschien heeft Rodin gelijk gehad, theater is een leugen…….
Ik zou nu kunnen schrijven:
Alle vier de vrouwen kleden zich uit.
Vrouw

Wat?

Adèle

Maar dat doe ik niet.

Vrouw

God zij dank.

Adèle

Zo werkt het niet.
“De hand van God” dat beeld komt steeds in mijn gedachten.
Dat verpletterende beeld van oppermacht en van iets in wording.
Ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb.
Ik stop.
Niet om te pesten. Maar juist om dichterbij te komen.
Dichterbij de Natuur.

Anne

Met een hoofdletter.

Adèle

Ik ga alles wegnemen. Van jullie, van mezelf.
Decor
Kostuums
Licht en geluid
Tekst
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Weg ermee.
Dit was onze laatste tekst.

PROJECTIE 17

Nu.
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