
“Werelden creëren met woorden”
Mainz, 13-19 maart 2022

Anouk Friedli volgde een workshop Theaterteksten Schrijven in Mainz

en deelt haar ervaringen

INTRO - Samen met Literatuur Vlaanderen mocht Kunstenpunt een theaterauteur

afvaardigen naar de Rheinland-Pfälzische Theatertage in Staatstheater Mainz. Na

een open call werd schrijfster Anouk Friedli geselecteerd.

Samen met een zestal internationale auteurs uit de buurlanden nam ze deel aan de

workshops van de Britse auteur Chris Thorpe. Ze ging in gesprek met andere

theaterauteurs, bekeek de voorstellingen van Theatertage en kwam in contact met

internationale uitgevers en dramaturgen.

Lees hieronder meer over hoe ze de workshop beleefde.

ANOUK FRIEDLI - Ik overnacht in Guesthouse Mainz. Een ‘proper en contactloos verblijf’. De in

plastic verpakte plastic bekers zijn duidelijk een bewijs van de onberispelijke hygiëne. Ook de rieten

stoelen en lege kasten zijn omhuld met een dun laagje plastic en zelfs sleutel naar mijn kamer is van

onberispelijk plastic.

Een gladde plastic kaart, die het de eerste avond al niet doet, wat ik niet erg vind, want nu kan ik het

nummer bellen dat op de kaart staat voor ‘noodgevallen’. Het is 12 uur ‘s nachts dus ik ben verbaasd

als ik direct iemand aan de lijn krijg. Een vriendelijke stem, die mij rustig uitlegt hoe ik mijn kaart

langs de sensor moet laten glijden, horizontaal met een centimeter afstand. Ik ben ook gerustgesteld,

dat contactloos verblijf niet elke vorm van contact uitsluit.
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We komen samen in de ‘Gerty Spies Saal’, vernoemd naar de Joodse schrijfster die de oorlog

overleefde en 101 jaar werd. Rechts van de deur, boven een tafel met een thermoskan koffie en een

stapel programmaboekjes hangt haar portret. Ze kijkt tevreden op ons neer en het lijkt alsof zij dat zo

gearrangeerd heeft, dat deze groep schrijvers uit zes vrouwen bestaat.

‘s Avonds gaan we naar het theater. De “Theatertage Rheinland-Pfalz” in Mainz is een tweejaarlijks

festival waarop de verschillende theaters uit de provincie Rhainland-Pfalz hun premières presenteren.

Na afloop van de voorstelling maken we kennis met de medewerkers van het theater. Chris Thorpe,

onze workshopleider, fluistert ons in de foyer toe dat het theater gerund wordt door een groepje

mannen die lijken weggelopen uit een Harry Potter film. Hij heeft gelijk. Ze dragen allemaal bruine

wollen colberts, geruite hemden en dikke brillen en buiken, maar wel met een gemoedelijke trots die

wellicht past bij de Zuid-Duitse cultuur.

Jurg, de artistiek leider van het theater vat die cultuur als volgt samen ‘Wij hebben het gevoel voor

kwaliteit van de Fransen en het gevoel voor kwantiteit van de Duitsers’. Dat gevoel voor kwaliteit en

kwantiteit vertaalt zich ook naar de structuur van het theater. Het Staatstheater Mainz heeft het hele

jaar door een ensemble van 25 acteurs, een dansgezelschap en een heel orkest in dienst.

De komende dagen brengen we samen door in de Gerty Spies Saal. De ochtend begint telkens met een

gesprek met een regisseur of schrijver die verbonden is aan het festival. De gastspreekster die me het

meest is bijgebleven is Lailah Rabih. Zij heeft met Syrische vluchtelingen een voorstelling gemaakt

over wat het betekent om ergens thuis te komen.

Met haar hebben we een lang gesprek over hoe je met documentair materiaal omgaat, hoe je

persoonlijke verhalen van andere mensen op een respectvolle manier deelt en niet gebruikt/misbruikt

voor je eigen verhaal. We hebben haar voorstelling de dag erna gezien en we zijn onder de indruk van

hoe zij dat heeft aangepakt. Van de geïnterviewden heeft ze enkel de handen gefilmd, wat de

portretten heel persoonlijk maakt en tegelijkertijd de integriteit van de mensen die vertellen

respecteert.

In de namiddag gaan we in gesprek met elkaar, over waarom we schrijven, wat onze inspiratiebronnen

zijn, hoe we schrijven en waar we beter in willen worden. Het is zo zeldzaam om met een groep te zijn

van enkel schrijvers (in een maakproces werk je meestal in een heterogene groep met acteurs,

regisseurs, scenografen…) dat het soms voelt alsof we voor het eerst mensen ontmoeten die dezelfde

zeer zeldzame fetisj delen.
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Twee van de schrijfsters bekennen dat ze zijn overgestapt van proza op theater omdat dat beter is voor

hun mentaal welzijn. Ik vind dat een grappige gedachte, dat theater het sociale opvanghuis is voor

schrijvers die het risico lopen te verdwalen in hun eigen isolement.

Chris benadrukt telkens dat hij ons absoluut niks gaat uitleggen over hoe we betere schrijvers worden,

volgens hem staan we al ver genoeg in ons parcours als schrijver om dat zelf te weten. Het feit dat hij

als enige man onze workshopleider is versterkt waarschijnlijk zijn reflex om vooral niet te willen

mainsplainen, maar ik waardeer zijn bescheidenheid.

Om elkaar te leren kennen geeft hij ons wel verschillende schrijfopdrachten. We moeten bijvoorbeeld

een muzieknummer en een woord op een papiertje schrijven. De papiertjes worden verzameld, er

wordt een nummer en een woord getrokken en vervolgens moeten we luisterend naar dat nummer een

tekst schrijven waar dat woord in voorkomt. Een andere opdracht is om een fictieve biografie voor

elkaar te schrijven, gebaseerd op het kleine beetje informatie dat we van elkaar hebben.

Het resultaat is een verzameling van zes biografieën die zo poëtisch, lovend en krachtig zijn dat we ons

instant zelfverzekerder voelen en ons afvragen waarom we toch altijd zo bescheiden zijn. Het zijn

onpretentieuze opdrachten die denk ik voor iedereen, ongeacht niveau, leeftijd of achtergond,

interessant zijn om te doen. Ik vind het heel bevrijdend om buiten de context van werk en België te

schrijven, voor het eerst ook in Engels. Deze workshop geeft me nieuwe aanrijroutes om aan het

schrijven te beginnen. Ik ga mijn best doen om ze mee naar huis te nemen en materiaal waar ik al aan

bezig ben via zo een nieuwe route te benaderen.

Onze groep bestaat uit schrijfsters van Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Canada, Ierland en België.

We praten over de verschillen in cultuur, in systemen, over hoe we ons geld verdienen maar wat we

gaandeweg voelen is dat we meer delen dan verschillen. Als je het cynisch bekijkt omdat we deel

uitmaken van dezelfde kosmopolitische stedelijke elite. Als we het poëtisch bekijken; omdat we thuis

zijn in hetzelfde vreemde beroep, van werelden creëren met woorden.

Op de vierde dag pas hebben we het over onze presentatie vrijdag en besluiten we dat we elk een

stukje zullen schrijven van een soort reisverhaal door een imaginair Mainz. In dat verhaal beschrijven

we een route langs verschillende imaginaire theaters in Mainz en beschrijven we ook de imaginaire

voorstellingen die daar te zien zijn. Een ontmoeting van de stad en onze verbeelding en tegelijkertijd

een estafette, een ketting van verschillende blikken.
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Het echte Mainz is zoals veel Duitse steden; half oud half nieuw. De grens tussen oud en nieuw als het

litteken van een wonde waarvan de pijn nog altijd nazindert in elk gesprek over

schaamte/schuld/politiek.

De avond voor onze presentatie zitten we in een authentiek etablissement waar ze Duitse natuurwijn

en bloedworst serveren. Aan vettige, donker houten tafels, onder het schimmige licht van de

laaghangende tafellampen doet Jurg een reeks bekentenissen over de uitwassen van de

carnavalstraditie in Mainz. Zoals het ongelofelijke feit dat alle metalen deuren voor het carnaval extra

in de lak worden gezet omdat ze anders oxideren door de grote hoeveelheid urine die tijdens het

carnaval door de straten stroomt.

Ook het theater ontkomt niet aan deze traditie en opent haar deuren voor de grote carnaval-slotshow.

Daartegenover staat een programma dat duidelijk vooruitstrevender is dan dat van de andere theaters

in Rheinland-Pfalz. We hebben tien voorstellingen gezien, waarvan 3 zeer goed, 3 matig en 4 zeer

slecht (we zijn het hier verrassend genoeg unaniem over eens) en de drie zeer goede voorstellingen

zijn allemaal door het theater in Mainz geprogrammeerd of geproduceerd.

Op vrijdag schrijven we samen vijftig minuten bij elkaar. We lezen elkaars teksten voor het eerst op

het podium, als we ze presenteren aan het publiek. De woorden proeven nog nieuw en we proberen ze

zo goed mogelijk tot leven te brengen. Na de presentatie moet Elise huilen, vanwege de energie die we

elkaar gaven op het podium. Wij knikken instemmend, waarop zij besluit: ‘I think I have to kill you

now, because you saw me cry’. Wat ons dan weer een fantastische titel lijkt voor een theatertekst.

De ochtend voor vertrek lopen we over de markt en drinken ‘gespritzter weisser’. We hebben het over

welk beroep we zouden kiezen als we niet zouden schrijven. Onze groep zou dan bestaan uit een

helikopterpiloot, een advocaat, een tegelspecialist, een relatietherapeute, een ambassadeur en een

professioneel huilster. Ik vraag me of we elkaar in deze andere hoedanigheid ook zo goed hadden

begrepen. We wisselen nummers uit en zeggen; tot snel! En dat kan een maand zijn, of tien jaar, maar

dat maakt niet uit.
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Sinds 2018 bundelen Kunstenpunt, Literatuur Vlaanderen en Dutch

Performing Arts de krachten om theaterauteurs en -teksten uit

Vlaanderen en Nederland internationaal meer zichtbaarheid te geven.

Dat doen we op verschillende manieren: met vertalingen van volledige

theaterteksten en tekstfragmenten, door het organiseren van

workshops en promotie-events in het buitenland en door

contextualiserend materiaal te  creëren voor een beter begrip van de

toneelschrijfkunst uit de Lage Landen.

Lees meer.
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