
monstera
Compagnie Cecilia

wo 14 dec 2022 · 20u | duur: 1u20
inleiding om 19u30 in de Greta Weynzaal
met biechtstoel na de voorstelling



ligt de schoonheid bij het blad, of net bij haar gaten?
Monstera heet dit theaterstuk, naar de kamerplant die ook als
'gatenplant' bekendstaat, wegens de grote bladeren die - jawel - gaten
vertonen. Het is een plant die je vaak in wachtruimtes tegenkomt, legt
Emmers uit, en vanuit dat gegeven vertrekt de voorstelling. "Vijf mensen
komen ineen wachtruimte terecht. Er is één deur. Achter die deur hopen
ze iets te vinden wat hun leven een nieuwe wending zal geven. Ze hopen
op verandering, of een nieuw begin. (met een geheimzinnig lachje) Maar
ligt het daar wel op hen te wachten?"

Goeie teaser. Maar deze vijf mensen voelen dus wel de noodzaak
van een nieuwe wending?

"Voelen veel mensen niet die noodzaak? Van de tien mensen met wie ik
in gesprek ga, vertellen er acht dat het niet goed gaat. Dat het te veel is,
dat ze vastzitten in een systeem waar ze uit willen en meer in de natuur
zouden willen zijn. Veel mensen hebben tijdens corona gezegd: zo gaan
we het vanaf nu altijd doen. Ze ontdekten dat ze eigenlijk veel gelukkiger
waren door minder te werken en meer naar het groen te gaan. Maar
toen waren de lockdowns voorbij en verzandde bijna iedereen weer in
zijn gewoontes."

Hoe ziet het creatieproces er bij Monstera uit?

"We hebben acht weken de tijd gekregen om iets te maken, wat
tegenwoordig veel is. We zijn volledig vanuit improvisatie vertrokken
en zijn dus helemaal van nul begonnen. Iets wat ik doodeng vond,
omdat ik bij Dora van der Groen toch ben opgeleid vanuit
teksttheater. Maar gelukkig was er onmiddellijk een sterke band
tussen ons die genoeg vertrouwen gaf om dingen uit te proberen.
We konden onszelf dus met een gerust hart compleet belachelijk
maken. (lacht) We schaven nog elke dag aan de tekst, maar het is
heel mooi om te zien hoe we na acht weken tot een geheel zijn
gekomen."



Pers

"Dit is hoe superieure comedy eruit ziet: ritmisch, spitsvondig,
vakbekwaam, maar ook schrander, zowel vormtechnisch als
inhoudelijk. Compagnie Cecilia creëert spitse en schrandere comedy."

Jan Jakob Delanoye (CuttingEdge.be)

Sofie Mulders in gesprek met Joke Emmers voor De Morgen (5/11/2022)

"We hadden wel een vertrekpunt, namelijk die wachtkamer. Er staan
vier stoelen in, en er zijn vijf mensen: wat zet dat in gang? We willen
laten zien hoe een samenleving werkt. Het zou fijn zijn als je na het
bekijken van Monstera een micromaatschappij op het podium hebt
gezien, door hoe deze mensen met elkaar omgaan en op elkaar
reageren."

Het stuk gaat over 'de complexiteit van communicatie', las ik op de
website van Compagnie Cecilia. Hoezo?

"Dat is iets wat iedereen vandaag de dag herkent, denk ik. Hoe de
polarisatie toeneemt en mensen elkaar opjutten met woorden. En
toch is het een hoopvol stuk geworden. Dat wilden we ook. Hoop is
onze motor. En we wilden zeker ook een stuk maken waar het
spelplezier vanaf spat."



van en met: Joke Emmers, Colette
Goossens, Arend Peeters, Tom Ternest,
Robrecht Vanden Thoren
van en zonder: Peter Monsaert
dramaturgie: Daan Borloo
kostuums: Valérie Le Roy
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misschien ook iets voor jou?

vr 20 jan 2023 om 20u
carme portacelli/michael de cock/kvs - 
bovary

www.ccsint-niklaas.be

di 31 jan 2023 om 20u
jr.ce.sa.r/arsenaal/kvs - 
vaderlandloos

di 28 feb 2023 om 20u
de hoe -
vechtstuk

tickets & meer info
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