


H 
et gezelschap heet 
Post uit Hessdalen, 

· en alleen ai' uit de
naam spreekt een
fascinatie voor

Noorwegen. In de vallei bij Hess
dalen doken in 1940 onverklaarba
re lichtfenomenen op die aan ufo's 
deden denken. 
'Noofwegen heeft dat', zegt thea: 
termaker en sc,enarist Ine Van 
Baelen. 'Plaatsen waar je de ratio
nele waarneming in twijfel trekt. 
Machtige .maar onherbergzame 
landschappen. Extremen van licht 
en donker. Echt een land omje te� 
rug te trekken.' 
Dat deden de vijf makers van Pool

nacht dan ook. Ze bestelden etens
voorraad voor drie weken en regel
den vervoer. Gewapend met came
ra's en geluidsapparatuur lieten ze 
zich droppen op S0r0ya, een ei
land dat ver boven de noordpool
cirkel ligt. De poolnacht veegt er 
het onderscheid tussen dag en 
nacht uit. Plotse sneeuwstormen 
houden er de schaarse bewoners 
soms dagenlang binnen. 
Het verblijf op S0r0ya was opgezet 
als een onderzoek naar onze tijds
ervaring. Van Baelen: 'W.e hebben 
allemaal drukke levens en we zijn 
geobsedeerd door tijd en efficiën
tie. We verlangen naar rust. Maar 
als het zover is, slagen we er niet 
in te vertragen. We vroegen ons af: 

wat als je je volledig van tijd weet 
te bevrijden? Zonder daglicht, 
zonder klok, zonder vertrouwd re-· 
ferentiekader.' 
Wetenschappelijke experimenten, 
met proefkonijnen die zich in een 
grot opsloten, ·hadden dat eerder 
uitgeprobeerd. Ze bewezen het be
staan van een · innerlijke ldok. 
Blijkbaar schakelen we in deze 
omstandigheden .. spoiitaalil naar 
een 24- of 25-urenritme over. 
Van Baelen: 'Dat ondervonden wij 
ook. Al na een paar dagen kwam er 
een intens mechanisme op gang, 
een behoefte aan dagindeling. Na
tm1riijk sloegen de verveling en 
het absolute nietsdoen al snel toe. 
Maar in plaats van los te laten, be
gonnén we juist gestructureerder 
te leven. Onze obsessie met tijd 
werd zowaar nog sterker.' 
Ook de nat1mrervaring op S0r0ya 
was overweldigend. De vijf voel
den zich langzaam deel worden 
van het winterlandschap. 
Van Baelen: 'W.e konden nooit ver 
weg, en al zeker niet op eigen 
houtje. Je bent niet vertrouwd met 
het weet en'het wisselt snel, in het 
Hóge Noorden. De ervaring was 
vooral ook desoriënterend. Alsof 
je eigen waarneming een loopje 
met je neemt. Het continue don
ker dwingt je om scherp te stellen. 
Je ziet vlekken. In een sneeuwwit 
landschap zonder zon, en dus ook 

WINTERVUUR 

Wintervuur is een festival waar
voor je muts en sjaal kan ge
bruiken. Het is de antipode van 
de Zomer van Antwerpen. Op 

�het programma: licht- en vuur
ambiance voor de donkerste 
dagen, maar ook ontdekkingen 
uit'·circus en theater voor een 
publiek dat zich graag laat ver.
rassen. 
Dit jaar strijkt Wintervuur neer 
in Wilrijk, met het plein De -Bist 
en het nabijgelegen Steytèlinck
park als bel,mgrijkste uitvalsba
sis. Op de affiche vijftien gratis 
concerten in The Barn, een 
feestelijke opening met vuur
installaties en een Winterbal op 
oudejaarsavond. Maar. de motor 
vormen de dertien circus- en 
theatervoorstellingen. Daarbij 
premières van Cornp. Marius en 
't Barre Land, de muzikale voor
stelling 'Fiat lux' van stadsdich
ter Stijn Vranken en het beeld
en klankspel 'Er staat een 
vrouw in de kou' van, Gerda · 
Dendooven en Lynn Cassiers. 
Een vertelwandeling trekt door 
een bijzonder stukje Wilrijk: de 
Edenwijk die oorspronkelijk voor 
Expo '58 bedoeld was. (gvds)

Wintervuur, 26/12 tot 2/1 in 
Wilrijk 

zonder schaduw, valt bovendien je 
dieptezicht w.eg. De structuur in 
het landschap verdwijnt, je komt 
tot vereenvoudigde beelden. De 
werkelijkheid heeft daardoor iets 
van een onwezenlijk landschap.' 

Stad 

De strijd tegen de elementen vond 
haar weg naar Poolnacht, een 
voorstelling die heel toepasselijk 
op het festival Wintervuur in pre
mière gaat. 
Ze combineert de overweldigende 
natuurervaringen met het houvast 
dat we zoeken als onze waarne
ming het laat afweten. Van Baelen: 
'Wat we beleefden tijdens die afge
zonderde ,winter, hebben we nu 
midden· in de stad gereconstru
eerd. Vanuit de vraag of de kopie 
dezelfde sensatie kan oproepen als 
het origineel. De basis vormen on
ze eigen foto- en filmopnamen, 
waarvoor lange sluitertijden no
dig waren om in het donker te 
kunnen opnemen.' 
'Het viel ons trouwens op hoe wij 
ons vaák al een voorstelling van 
een plek gemaakt hebben, geba
seerd op internetfoto's. Zo ziet het 
noorderlicht er in werkelijkheid 
wel fascinerend uit, máar niet zo 
groen en spectaculair als op de 
beelden die we kennen.'·· · 
.Inspiratie vond Post uit Hessdalen 
bij schrijvers en kunstenaars die 
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zich bogen over tijd- en waarne
mingsmechanismen. Zoals James 
Turrell, die van optische illusies 
een thema maakt. 
Poolnacht, onder de vleugels van 
Transparant, is ook een muzikale 
trip. 'In het donker val je terug op 
je gehoor om je te oriënteren. We 

'De erv_aring was 
desoriënterend. 
Alsof je eigen 
waarneming een 
loopje met je 

· neemt'
INE VAN BAELEN 

Theatermaker 

experimen1leFen met. de perceptie 
. van klank en de vervorming van de 
menselijke stem, waarbij je gaat 
twijfelen aan wat je hoort. We 
vroegen Claron McFadden, een so
praan met een bijzonder stembe
reik, om dit mee te verklanken.' 

· Daarmee wordt Pqolnacht een au
diovisuele onderdompeling in een
'nacht zonder. ein<le'.

Post uit Hessdalen, 'Poolnacht': 
-··'i7>30/12 en ·1>2/1 in zaal 

· ·  

Rozenkrans in Wilrijk. 
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