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NTGent, ‘Sneeuw’
Met vlag en wimpel

Wat  is  inspiratie?  Waar  begint  kunst?  In  ‘Sneeuw’,  een  van  de
meest gelezen romans van Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk, reist
een naamgenoot van de auteur de overleden dichter Ka achterna
tot in Kars. Gesitueerd op de demarcatielijn tussen Oost en West,
geldt  de  historisch  fel  bevochten  stad  in  Pamuks  roman  als
symbool  voor  de  verscheurdheid  van  het  hedendaagse  Turkije.
Het dagdagelijkse bestaan is er immers doordrenkt van politiek en
religieus gekonkel, wat het  leven herleidt  tot gedijen  in een storm
die  nooit  gaat  liggen.  De  seculiere  wetgeving  en  de  traditionele
islamitische  waarden  botsen  er  met  een  heftigheid  die  elk
persoonlijk besogne overwoekert.
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Net  in  Kars  slaagt  Ka  er  echter  in  de  stilte  van  zijn  schrijven  te
doorbreken. Als  speelbal  van elkaar  bestrijdende partijen  verliest
hij  grip  op  zijn  morele  soevereiniteit,  als  slaaf  van  een  aloud
verlangen ziet hij in de spiegel een afgrondelijke eenzaamheid en
een  ontspoorde  seksualiteit.  Net  in  de  allesoverheersende
ontreddering ligt echter de verlossende schoonheid van de poëzie
besloten.  Kunst  begint  in  de  kieren  en  de  spleten  van  grote
breukvlakken,  in  de  momenten  waar  individu  en  ideologie
overhoop liggen. En precies daar ligt ook de bestemming van het
artistieke. Wanneer het innerlijke kompas tilt slaat, is de kunst een
wegwijzer. En een pleister op het leed.

Doorheen  zijn  bewerking  van  de  roman  van  Pamuk  laat  Luk
Perceval  geen  gedichten  als  baken  van  troost  weerklinken.
Wanneer het luidkeels verkondigen van het eigen gelijk preludeert
op een zoveelste catastrofe,  is het wel de muziek die verbindt.  In
een  landschap  van  tegenstrijdige  meningen,  starre  principes  en
blinde  haat,  vormt  de  stem  van  Melike  Tarhan  de  menselijke
toetssteen.  Het  decor  weerspiegelt  daarenboven  een  verdeeld
Turkije aan de hand van kleurrijke doeken, een  lappendeken van
onverzoenbare  convicties.  Die  zijn  tevens  metaforisch  voor  de
veelkleurige,  unieke  identiteiten  van  de  personages.  Tegelijk
verhullen  ze  stukken  van  de  waarheid,  verbergen  ze  een
staatsapparaat dat van alles op de hoogte is.

In  Kars  laat  niemand  het  achterste  van  zijn  tong  zien.  De
besneeuwde  aardkorst  –  die  Perceval  helemaal  aan  de
verbeelding  overlaat  –  houdt  nochtans  de  uiterlijke  schijn  van
vrede  op.  Onder  het  sneeuwtapijt  gaat  niettemin  een  tikkende
tijdbom  schuil.  Kunst  verwordt  tot  een  politiek  medium  wanneer
theater  als  dekmantel  voor  een  coup wordt  gebruikt. Dat Ka,  die
zo ver mogelijk  van de conflicten  in zijn  land vandaan wil blijven,
uiteindelijk  in het buitenland wordt vermoord, betekent dat ook hij
niet kan ontsnappen aan de strijdige geloofsovertuigingen die zijn
land versnipperen.

Perceval  suggereert  via  de  lichaamstaal  van  de  spelers  dat  elke
opinie die intermenselijk contact in de weg staat als een vergissing
moet  worden  afgedaan.  Veelzeggend  is  hoe  Khalife  en  de
vermeende  terrorist  Indigo  elkaar  zelfs  in  een  omhelzing  niet
kunnen bereiken omdat er een sluier tussen hen in hangt. Ook het
stuurloze  heen  en  weer  rennen  van  een  volk  dat  zich  verloren
waant  in het  doolhof  van opvattingen spreekt  boekdelen. Net als
de ogen van Els Dottermans – ontgoocheld  in de  liefde en  in het
leven  in  het  algemeen.  Net  als  de  doorwrochte  vertolking  van
Pierre  Bokma,  waarvan  zelfs  de  adempauzes  perfect  synchroon
zijn met het ritme van de voorstelling. Net als...

Als dissectie van de gespleten persoonlijkheid van de Turkse natie
enerzijds en de universele kracht van liefde en passie anderzijds,
is ‘Sneeuw’ volmaakt theater. Zo indringend en tegelijk zo teder –
een wonde op scène, een wonder op scène.

JanJakob Delanoye
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