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Loopstation van theatergezelschap Ontroerend Goed is een meditatie over onze dagelijkse routines en het
houvast van herhaling. Een sobere reflectie over monotonie, ingesleten patronen en de onverzettelijke
voortgang van de tijd.
Hoewel het de gewoonte is om zich blind te staren op de grote, levensveranderende gebeurtenissen, wordt
hier de blik gericht op de kleine, haast onzichtbare patronen van alledag
Negen personages verzamelen op een traag roterende schijf. Samen en toch afzonderlijk, allemaal
opgesloten in hun eigen routines. Ze tonen datgene wat op scène haast nooit te zien is: de alledaagse sleur,
de telkens opnieuw herhaalde patronen die ons leven bepalen. Handelingen die in geen enkel opzicht
opzienbarend zijn, maar die de mens het grootste deel van zijn leven in hun greep houden. Koffie zetten,
de tafel dekken, sleutels zoeken, op de bus wachten. Een man en een vrouw vertellen elkaar iedere ochtend
bij het ontbijt wat ze die nacht gedroomd hebben. Een artieste sluit haar shows af met steeds dezelfde lege
dankwoorden. Een man met verlatingsangst houdt het niet uit wanneer zijn geliefde even weg is.
Theatergezelschap Ontroerend Goed brengt met Loopstation een voorstelling die mediteert over de
betekenis van onze dagelijkse rituelen. Hoewel het de gewoonte is om zich blind te staren op de grote,
levensveranderende gebeurtenissen, wordt hier de blik gericht op de kleine, haast onzichtbare patronen
van alledag. Het wachten en koffie drinken bij de bushalte, de monotonie van steeds dezelfde
verkoopspraatjes en reclameboodschappen.
Wat zichtbaar wordt is de tijd die nooit stilstaat, het nieuwe jaar dat nooit iets nieuws brengt. En dan toch,
plots, wurmt de dood zich naar binnen en lijkt de wereld even stil te staan. Verlies en rouw maken de
bestaande orde onhoudbaar. Wat blijkt: de enige manier om met een radicale verandering om te gaan, is
door nieuwe patronen te creëren. Ze bieden de noodzakelijke structuur om het leven draaglijk te maken.
In sleur schuilt houvast en troost.
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Riskant concept
Loopstation is een ingetogen voorstelling die zweeft tussen theater en installatie. Het podium blijft
onverstoorbaar draaien, de tijd wentelt steeds verder. Op de scène herhaalt zich de banaliteit van het
alledaagse leven. Het concept is niet zonder risico: hoe maak je interessant theater over de monotone ruis
van het dagdagelijkse? Ontroerend Goed weet mooi te balanceren op de rand tussen eentonigheid en
verwondering. Want terwijl alles zich steeds herhaalt, blijft niets ooit hetzelfde. Kleine verschuivingen
leiden bijna onmerkbaar tot evolutie en verandering. Dat wordt prachtig geëvoceerd in de
muziek van Joris Blanckaert, gebracht door de vier zangeressen van HYOID. In zijn
compositie lijkt eenzelfde thema zich eindeloos te herhalen, en toch onthullen zich steeds
nieuwe schakeringen en samenzangen.
Loopstation opent niet de meest wereldschokkende inzichten en blijft tot het einde rond dezelfde thema's
heen cirkelen. Spannend kun je de kalmpjes voorbij glijdende scènes bezwaarlijk noemen. Maar laat in die
serene, mediterende sfeer nu net de kracht van deze voorstelling schuilen.
Loopstation speelt op 16 en 17 maart in Vooruit (Gent) en op 27 en 28 maart in KVS
(Brussel).

★★★ Filip Tielens, De Standaard
"In de loop die het leven is, vinden we houvast en rust. Die gedachte wordt kracht bijgezet door
de prachtige, bezwerende compositie van Joris Blanckaert, hier live uitgevoerd door de vier
zangeressen van HYOID contemporary voices"

'Loopstation' van Ontroerend Goed: het
leven zoals het is, mét party poppers
Els Van SteenbergheEls Van Steenberghe is theaterrecensent.
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Ontroerend Goed verpakt de banaliteit van het dagelijks leven in een kunstige
performance.
★★★★★
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You love it or you hate it. Van dat zinnetje zijn de lieden van Ontroerend Goed fervente aanhangers.
Dat blijkt ook uit hun nieuwste worp Loopstation. Vertrekpunt van die worp: de routine in het leven
vieren. Dat klinkt niet bepaald als de perfecte basis voor het meest spannende stuk.
Toch slaagt regisseur Alexander Devriendt erin om een vreemd soort spanning in zijn draaiend stuk
te moffelen. Een 'draaiend' stuk, jawel. Of, duidelijker, een stuk waarin alles zich afspeelt op een
draaiende schijf - net het onderstel van een draaimolen - op de scène.
Op die schijf staan een ontbijttafel waaraan afwisselend een koppel (Sachli
Gholamalizad en Jeroen Van der Ven) en een eenzame, oudere man (Hans Trentelman) zitten. Er
zit een jongen (Max Wind) onder een druppende emmer (waaronder een meisje - Nona Demey

Gallagher - een kommetje houdt). Er staat een cabaretière die voortdurend haar publiek bedankt
(Karolien De Bleser). Er zit een telefoniste (Julia Ghysels) die het noodnummer bemant. Iedereen
zit netjes achter elkaar. Daartussen loopt Angelo Tijssens die, verkleed als gele vogel, huis,
bacterie of aardbei, telkens tracht een nieuwe zaak te openen.
Die schijf draait en draait maar. En de levens van die mensen draaien ook maar door. Er wordt
Nieuwjaar gevierd. Boem! 'Oooh!' Er komen levens, en ze gaan ook weer... Kortom, the usual stuff.
Wat het boeiend maakt, is de visuele schoonheid van het minutieus gecomponeerde geheel. Deze
voorstelling balanceert daardoor echt tussen theater en beeldende kunst. Dat iedereen zijn best doet
om zijn of haar eigen leven te leiden maar daarbij sowieso de levens van de anderen doorkruist,
raakt evengoed. We zijn allemaal verbonden in ons aandoenlijk gepruts en onze routine, zo blijkt.
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En, we putten allemaal troost uit warme stemmen. De warme stem van Ghysels - als de dame die
het noodnummer bemant - is een baken van rust. Maar Devriendt zet niet enkel in op Ghysels stem.
Hij vroeg, niet voor de eerste keer in zijn carrière, aan Joris Blanckaert om een repetitieve compositie
voor vier stemmen te componeren. Die stemmen klinken van achter de draaiende schijf. Daar
zitten Fabienne Seveillac, Christie Finn, Laurence Servaes en Pauline Claes. Samen vormen
ze het vocaal ensemble Hyoid. Hun hoog gezang vormt het hart van de voorstelling.
De muziek geeft kleur aan het secce spel en maak vant Loopstation een verstild, ludiek en
teder portret van het routinematige leven waarin we allemaal meedraaien. Een kleinood
zonder wereldschokkend artistiek of maatschappelijk statement maar vol zacht gezongen
troost. Wellicht ook de troost die Devriendt tijdens het creatieproces nodig had. Want in november
2018 stierf zijn vader.
Een toeschouwer verliet voortijdig de zaal. Maybe he hated it? Wij niet. We loved it.

