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'Edelachtbare, wat moet ik doen?' 
'U kunt niet voor elk klein probleem een scheiding aanvragen.' 
'Klein? Mijn probleem is niet klein. 
Het gaat hier om mijn dochter.' 
'Het is ook zijn dochter. 
Hij heeft ook rechten. 
Ik ben hier de rechter en ik vind dat uw probleem klein is. 
Hier tekenen alstublieft en tot ziens.' 
 
Een koppel bij de rechtbank. Zij wil het land uit om haar dochter een betere toekomst te bieden. Hij wil blijven 
om voor zijn oude, zieke vader te zorgen. De scheidingsprocedure wordt opgestart, maar wat wil het kind 
eigenlijk? 
 
Vijf spelers geven gestalte aan de personages uit de veelvuldig bekroonde Iraanse film A Separation van Asghar 
Farhadi die in 2011 onder andere met een Oscar, Gouden Beer, César en Golden Globe werd bekroond. Stuk voor 
stuk zijn de personages antihelden, vechtend voor een betere toekomst. Maar de voorstelling is geen re-
enactment, want Scarlet Tummers plaatst A Separation in de leefwereld van de spelers. Waar botsen de 
verhaallijnen uit de film met hun eigen hier en nu? Waar dringen politieke en religieuze verschillen binnen 
tussen hen en wat er gespeeld wordt? Jens Dewulf schreef in onze podiumkrant van december/januari: 
 
“Welke twijfels hebben de acteurs – allemaal afkomstig uit een ander land – wanneer ze dit Iraanse verhaal 
naspelen? Moeten ze trouw blijven aan de Iraanse context? Of moeten ze juist proberen om van A Separation 
een tragedie met een universele dramatiek te maken? En mogen zij dit verhaal überhaupt wel vertellen? De 
conflicten tussen de spelers gaan daarbij nagenoeg naadloos over in de conflicten tussen de personages die ze 
opvoeren.” 
 
Pers 
"Zoals de acteurs die botsende denkbeelden op ‘hun’ film projecteren, zo laten ook wij ons door vooroordelen 
leiden bij de reconstructie van de realiteit achter de schermen. Dat lijkt zowat de bottomline van dit 
intelligente stuk, dat het witte doek tot een wit blad herschept, waarbij de acteurs elkaar én het publiek een 
spiegel voorhouden." - Etcetera 
 
Credits 
van en met: Evgenia Brendes, Gustav Koenigs, Manizja Kouhestani, Mokhallad Rasem, Scarlet Tummers / 
concept, tekstbewerking: Scarlet Tummers / artistiek advies: Jolente De Keersmaeker, Matthias de Koning, 
Damiaan De Schrijver, Frank Vercruyssen / scenografie, lichtontwerp: Matthias de Koning, Damiaan De 
Schrijver / kostuums: Fauve Ryckebusch / coproductie:  d e t h e a t e r m a k e r 
 
 

 

 
  

 

Deze info vind je ook terug op www.ccsint-niklaas.be/programmablad  

https://e-tcetera.be/a-separation-tg-stan-scarlet-tummers/

