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Kannibalisme ter
kennismaking
RECENSIE: EXOOT: Tropical Healing - Stichting Showmachine en De
Warme Winkel
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4 Sterren

EXOOT: Tropical Healing is een geslaagde samenwerking

tussen regisseur Joachim Robbrecht, beeldend kunstenaar
Jan Brokof en theatercollectief De Warme Winkel en
opereert op de grens van theater, videokunst en
installatiekunst.
‘’Normaal doen of we eten je op’’, dreigt een Braziliaanse inlander
(Mariana Senne dos Santos) naar een Europese ontdekkingsreiziger
met koloniseringsambities (Ward Weemhoff). Deze naar Rutte
verwijzende uitspraak zou als oneliner voor EXOOT: Tropical Healing
kunnen dienen, waar kannibalisme als metafoor voor het omgaan met
de vreemdeling wordt onderzocht. Met het opeten van de exotische
ander absorbeer je alles wat die ander te bieden heeft. Iemand opeten
getuigt van respect. Bijkomend nadeel is natuurlijk wel dat de ander
moet sterven. Met deze metafoor kan EXOOT: Tropical Healing een
interessante en vermakelijke bijdrage leveren aan het, ook in het
theater, al veel gevoerde debat over onze ‘’identiteit’’.
Want wie is de exoot? De voorstelling verkent onder andere de – uit
het collectief geheugen gewiste – aanwezigheid van de Nederlandse
kolonisten in Brazilië in de 17e eeuw, maar schakelt net zo makkelijk
over naar het hedendaags massatoerisme. De toerist als moderne
kannibaal die zoveel mogelijk van een andere cultuur wil opnemen,
maar juist met zijn aanwezigheid de authenticiteit van het exotische
kapotmaakt. In een sterke scène waarin een talkshowsetting wordt
nagebootst, bespreken Weemhoff en Senne dos Santos de moderne
toerist die door iedereen gehaat wordt. Is dat een politiek correcte
vorm van vreemdelingenhaat omdat de toerist niet van huis en haard
is gevlucht? Of is het een vorm van zelfhaat omdat we zelf ook zo
vaak de toerist uithangen? Het lot helpt deze op zichzelf al sterke en
komische bespiegelingen een handje mee door net op dat moment
een groep Chinezen langs de ruiten van de galerie (die als
gelegenheidstheater dient) te laten sjokken. Een aantal van hen blijft
staan om met verwilderde gezichten naar binnen te kijken; we zijn per
ongeluk een exotische bezienswaardigheid geworden.

Fysiek met vlees
Het is niet de eerste maal dat toeristen halt houden om door de ruiten
te loeren, en dat is ook niet gek want bij vlagen valt er genoeg te zien.

Hoogtepunt is waarschijnlijk de absurdistische openingsscène waarin
Weemhoff in een Hawaï shirtje het podium opkomt; vanonder dat
shirtje begint hij te bloeden tot er vervolgens stukken vlees van zijn
lichaam vallen. Om zichzelf te redden probeert Weemhoff zoveel
mogelijk van dat vlees op te eten, wat naarmate zijn lichamelijk verval
vordert een steeds onsmakelijker gezicht wordt: absurdistisch en
ijzersterk fysiek theater.
Naast het theater dat zich op het podium afspeelt, is EXOOT: Tropical
Healing voor een groot gedeelte een live-film, waarbij de ontmoeting
tussen de inheemse beschaving en de Westerse kolonisator als
moeizaam liefdesverhaal gepresenteerd wordt. Deze parodie op een
soap is niet altijd makkelijk te volgen, maar weet wel te vermaken en
zorgt voor de afwisseling die van EXOOT: Tropical Healing een
boeiende theaterervaring maakt.
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