De Gouden Boeken zijn een samenwerking van NTGent met de Berlijnse uitgever
Verbrecher Verlag. Het is een reeks met programmateksten over theater, esthetiek
en politiek, en met achtergrondteksten over producties en projecten van NTGent.
Een reeks over de theorie én de praktijk van een “stadstheater van de toekomst”.
Lam Gods/The Ghent Altarpiece is het tweede deel van deze reeks en verschijnt
eind september 2018 naar aanleiding van de première van de door Milo Rau geregisseerde gelijknamige voorstelling bij NTGent, tevens de openingsproductie van
zijn eerste seizoen als artistiek directeur van het gezelschap. Het boek verzamelt

MILO RAU

in het Nederlands en Engels materiaal en interviews rond Milo Rau’s performatieve
videoinstallatie waarmee hij het beroemdste schilderij in België, Het Lam Gods van
de gebroeders Van Eyck uit 1432, naar het heden vertaalt.
Milo Rau werd in 1977 geboren in Bern en werkt als regisseur, schrijver en activist.
Zijn werk omvat meer dan 50 toneelstukken, films, boeken en acties. Meest recente
publicaties van zijn hand bij Verbrecher Verlag zijn Die Europa Trilogie (2016), Five
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HET GEBAAR VAN DE GEBROEDERS VAN EYCK
HERHALEN

Een gesprek met Milo Rau over zijn interesse voor en zijn werk aan het Lam
Gods-project

Bijna zeshonderd jaar na zijn ontstaan haalt het Gentse retabel Het Lam
Gods nog regelmatig het nieuws. Belgische media berichten begeesterd
over de restauratie of over een nieuwe theorie omtrent de plek waar het
gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters zich zou kunnen bevinden.
Hoe ontstond het plan om een theateravond te maken over dit retabel?
RAU: Het Lam Gods is sowieso een van de beroemdste kunstwerken uit
de Europese cultuurgeschiedenis. Ik denk dat elk kind bijvoorbeeld wel
de afbeelding kent van de naakte Adam en Eva. Vele andere elementen
ervan zijn universele metaforen: Jezus, die in het centrum van het beeld
als Lam Gods wordt voorgesteld, Moeder Maria, God de Vader, de heiligen, Kaïn en Abel, de kruisvaarders … Die types kent iedereen. Maar
het interessante voor mij is de aanpak van de gebroeders Van Eyck: zij
besloten deze figuren en thema’s met eigentijdse modellen in te vullen
en hanteerden dus een vorm van spiritueel realisme. Dat heeft me altijd al
gefascineerd, bijvoorbeeld bij Pasolini (wiens 120 dagen van Sodom ik voor
het theater bewerkte) of bij de gebroeders Dardenne (die voortdurend op
de achtergrond aanwezig zijn in La Reprise, mijn toneelstuk over Luik): dat
hun werken altijd ook “ballades van gewone mensen” zijn, om een titel te
citeren van een onderdeel van mijn voorstelling Empire. Hoe zij deze eenvoudige mensen tonen, in close-up en in hun volle tragische omvang. Met
welke liefde zij die verhalen bekijken die door arbeid en armoede worden
gekenmerkt. Dit alles is ook in het Lam Gods terug te vinden: Adam heeft
zongebruinde handen, alsof hij net van het veld komt. Elke engel heeft
een andere mimiek, een andere volledig menselijke uitstraling waarbij de
verrukking, de liefde voor God in zijn gelaat wordt weerspiegeld. Of de
bijna depressieve, zo moderne treurnis van Eva die ons echt doet begrijpen wat er verloren ging met het paradijs.
Een jaar geleden werd jij tot artistiek leider van NTGent aangesteld. In mei
2018 publiceerde je het Manifest van Gent en met La Reprise bracht je een
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REPRISING THE GESTURE OF THE VAN EYCK BROTHERS

Milo Rau in conversation about his interest in and his work on the project The
Ghent Altarpiece

Nearly six hundred years after its appearance, the Ghent Altarpiece still
frequently makes the headlines. Belgian media reports being enthusiastic about the restoration, or new theories about the whereabouts
of the missing panel with the “The Righteous Judges”. Where did the
idea come from, to create a theatre performance about this painting?
rau: The Ghent Altarpiece is indeed one of the most famous works of art
in European cultural history in general. I think, every child knows, for example,
the naked Adam and the naked Eve, many other elements are universal metaphors: Jesus, who is presented in the centre of the image as the “Lamb of
God”, Mother Mary, God the Father, the Saints, Cain and Abel, the Crusaders
and so forth. Those are types, which everyone knows. The interest therein for
me, however, is the technique of the Van Eyck brothers: To consciously decide
to furnish these figures and themes with contemporary models, to apply this
form of a spiritual Realism! That is something that has fascinated me for years,
like in Pasolini – whose The 120 Days of Sodom I have adapted for the stage –
or the Dardenne brothers (who are frequently present in the background of my
13

soort modelregie volgens de regels van dit manifest. Als tweede regie bij
NTGent maakte je begin augustus een nieuwe versie van jouw metatheater-essay Compassie. De geschiedenis van het machinegeweer, een soort
zelfkritiek op jouw artistieke en politieke aanpak van daders, slachtoﬀers en
profiteurs van oorlog en geweld. En nu breng je met Lam Gods het retabel
tot leven dat zich in de Sint-Baafskathedraal bevindt, aan hetzelfde plein
als de schouwburg van NTGent. Waarom?
RAU: Het Manifest van Gent (zie daaromtrent het uitvoerige gesprek met
Joachim Ben Yakoud verder in dit boek, n.v.d.r.), heeft een drievoudige
motivatie. Ten eerste, is het een technische systematisering van ons werk
van de voorbije tien jaar, het zogenaamde globale realisme. Hoe kunnen we
van de immobiliteit van steeds grotere, duurdere, meer elitaire apparaten
terugkeren naar het idee van een mobiel en uitdagend volkstheater? Hoe
kunnen we Europese en niet-Europese theatervormen samenbrengen?
Hoe kunnen we op getuigenissen en acteerspel gefocuste en op onderzoek gebaseerde vormen samenbrengen met stukken die gebaseerd zijn
op mythen en klassiekers? Hoe kan het idee van een stadstheater en van
een rondreizend theater worden verenigd? Hoe kunnen we de drama’s
van vandaag creëren? Hoe kunnen we loskomen van het bewerken van
bestaande klassiekers en eigen, nieuwe klassiekers schrijven? Wat dit
betreft is La Reprise een soort modelregie: de tien punten van het Manifest
van Gent worden er tot op zekere hoogte allemaal in geïmplementeerd.
Maar tegelijkertijd willen we uiteraard ook een kritiek brengen op dit
mondiale volkstheater, dit “theater van allen voor allen”: als iedereen zijn
zegje kan doen en elk standpunt op het toneel vertegenwoordigd is, is
alles dan echt opgelost en is er dan echt sprake van een totale democratie?
Wordt het wiel van de esthetische uitbuiting niet gewoonweg een beetje
verder gedraaid door het feit dat niet alleen de arme Gretchen en de arme
Ophelia, maar ook een Burundese of Rwandese vrouw in de schijnwerpers
komt te staan? Is ons podiummedelijden eigenlijk niet een gekapitaliseerd,
gestileerd westers zelfmedelijden? Daarover gaat Compassie. De geschiedenis van het machinegeweer. In de Belgische versie van dit stuk hebben we de
identitaire debatten van de afgelopen twee jaar verwerkt.
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Liège piece La Reprise): their works are also always “Ballads of the Common
Man”, to quote an act’s title from my staging Empire. How they present these
simple people in close-up and tragic scale. With such love they behold these
faces, which are marked by labour and poverty. All of that is also found in the
Ghent Altarpiece: Adam has sun-burned hands, as if he just came from the
fields. Every angel has a diﬀerent mime, a diﬀerent, utterly human manner, in
which the ecstasy, the love of God is reflected in its face. Or, then there is the
nearly depressive, very modern sorrow in Eve’s face, which makes us truly
believe, what happened with the loss of Paradise.
A year ago you were named as the Director of NTGent. In May 2018,
you published the Ghent Manifesto and with La Reprise you revealed a
sort of directing model according to the rules of this manifest. On
the occasion of your second staging at NTGent, in the beginning of
August, you brought to the stage a new edition of your meta-theatre
essay Compassion. The History of the Machine Gun, a sort of self-critique
of your artistic and political approach to offenders, victims and profiteers of war and violence. This is followed now by the Ghent Altarpiece,
a re-enactment of the altarpiece in the St Bavo’s Cathedral situated
next to NTGent. Why?
rau: The Ghent Manifesto (for this, see the extensive interview with Joachim
Ben Yakoub in this volume, editor’s note) indeed has three distinguishable
motivations. In the first place, it is a technical systemisation of our work of
the previous decade, the so-called “Global Realism”. How do we return from
the immobility of the ever-greater, more expensive, more elite apparatus back
to the idea of a mobile, demanding folk theatre? How can one bring together
European and non-European forms of theatre: on the one hand, forms focusing on testimony and performance and on research, and, on the other hand,
forms based on classics and myths? How can the idea of a city and that of a
touring theatre be brought together? How could present-day dramas originate, as we are departing from adapting existing classics to writing our own,
new classics? As such, La Reprise is a sort of directing model: all ten points
of the Ghent Manifesto were kind of implemented.
At the same time, however, there is also a critique of precisely these sorts
of global folk theatres, the “Theatres of all for all”: Is it then, if everything and
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