
‘Dan kruip je
onder de huid’

D
e stress spat van zijn lijf. Over een paar
dagen is de première van het theaterstuk
Dieven van de Duitse toneelschrijfster
Dea Loher in de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg in Brussel en ermoet nog

een hoop gebeuren aan het decor. Thomas Rupert
spoedt zich door de sluip-door-kruip-doorgangen
in de krochten van de schouwburg. Wie hemwil bij-
benenmoet niet liever lui danmoe zij.
Dieven gaat over gewone stervelingen die dromen

van een spannender leven dan zij leiden. Maar het
onbekende waarnaar ze verlangen, boezemt hen
ook angst in. Aan Thomas Rupert om een passend
decor te bedenken voor dit toneelstuk. Het werd
een podium vol lege kartonnen dozen, waarover en
waarin de acteurs zich een weg zullenmoeten zien
te banen. Elke doos staat voor een leven. Want dat is
wat er van demeestemensen overblijft, hoemeesle-
pend of hoe saai hun leven ook is geweest, aldus
Rupert.
‘Bijna iedereen heeft op zolder of in de schuur

wel zo’n doosmet een paar spullen van een overle-
den familielid. Mijnmoeder heeft er een op haar
zolder staan, met daarin een pyjama, een paar slof-
fen en wat hebbedingen vanmijn oma. Ik krijg er
ooit waarschijnlijk eenmet relikwieën vanmijn ei-
genmoeder.’
Maar die dozen op het podium staan niet alleen

voor de nietigheid van het bestaan, waar de hoofd-
personen uit Dieven onder lijken te lijden. Ze sym-
boliseren voor Thomas Rupert ook de hokjes waar-
in we onszelf letterlijk – onze woning – en figuurlijk
– de etiketten die we elkaar opplakken – stoppen.
Die lege dozen zijn ook de behuizing voormensen
aan de rafelrand van demaatschappij en een nutte-
loos wegwerpartikel voor al die anderen, de rijken.
‘Elke dag belanden duizenden lege dozen op de
stoep. Er zaten led-televisies in, iPads of andere din-
gen die we niet nodig hebbenmaar wel willen heb-
ben. De doos staat voormij ook symbool voor de uit
de hand gelopen consumptiemaatschappij, die
voedt ons dood.’
Een ogenschijnlijk eenvoudig beeld waarachter

meerdere betekenissen schuil gaan, dat is wat Tho-
mas Rupert in zijn decorontwerpen graag ver-

beeldt. En dat is ook wat hem zo fascineert aan het
werk van beeldend kunstenaar Marlene Dumas. ‘Ze
schildert vooral portretten. Bij een eerste aanblik
zien ze er vaak grof geschilderd, makkelijk toegan-
kelijk uit. Maar als je langer kijkt, zie je dat ermeer-
dere lagen zijn. Dan kruip je onder de huid die ze
heeft geschilderd.’
Hij laat een afdruk zien van Passion; een aquarel

van twee gezichten, innig tegen elkaar aan gedrukt.
‘Dit was het eerste werk dat ik ooit van Dumas zag,
zo’n vijftien jaar geleden, in galerie Saatchi in Lon-
den. Waanzinnig, die gezichten die in elkaar ver-
drinken. Ze lijken elkaar te troosten. Maar hoe lan-
ger je ernaar kijkt hoe verwrongener het beeld
wordt. Je ziet dat de gezichtenmismaakt zijn, de
ogen gesloten waardoor de gesuggereerde intimi-
teit afstandelijk wordt. Er is die eerste indruk van
intimiteit, versterkt door de suggestie die Dumas
wektmet de titel Passion en daarna de ontdekking
dat je ook iets heel anders kunt zien in het schilde-
rij. Dat is zo typerend voor haar werk. Tijdens het
kijken beleef en denk je van alles. Het wekt emoties
op, brengt je uit je evenwicht. Het raakt je en daar-
om heeft het betekenis.’
Dezelfde ervaring heeft Thomas Rupertmet The

First People een serie van vier portretten van pasge-
boren baby’s. ‘Ook al weer zo’nmooi gekozen titel’,
vindt hij. ‘Want hoe langer je naar deze baby’s kijkt,
hoemeermens, karakter je ziet. Niet alleen de
kwetsbaarheid van een pasgeboren kind wordt uit-

gebeeld, maar ook de eigenheid, doorleefdheid, le-
lijkheid en zelfs sterfelijkheid. Je ziet eigenlijk een
compleet leven, van begin tot eind.’
Net als Marlene Dumas heeft de decorontwerper

ietsmet reeksen. ‘Meervoud kan het beeld verster-
ken, mits goed gekozen. Op het toneel is het de the-
atrale uitvergroting van een beeld. Al die dozen op
het toneel bij Dievenmaken elkmens, dat zo ver-
vuld kan zijn van zichzelf, klein. Tegelijk kan de
veelheid ook saamhorigheid en relativering uit-
stralen; we zijn allemaalmet hetzelfde bezig, en
van ons allen blijft er uiteindelijk niet veel meer
over dan een gevulde doos op zolder.’
Het decor voor de theatervoorstelling Branden

van het RO Theater, leverde Thomas Rupert een no-
minatie op voor het beste van 2010. Branden gaat
over wat oorlog aanricht bij burgers. Bij de inrich-
ting van het toneel koos hij opnieuw voor één dui-
delijk symbolisch beeld dat hij uitvergrootte: hon-
derden kleurrijke dekens lagen opgestapeld langs
demuren. Oranje dekens werden uitgespreid zodra
er brand uitbrak, groene tijdens een scène in het
weeshuis, blauwe als de oceaan figureerde. ‘Dekens
en oorlog horen bij elkaar. Het zijn, met voedsel, de
eerste goederen die na het uitbreken van een oor-
log naar vluchtelingenkampenworden gebracht.
Dekens staan voor warmte en bescherming, van de
wieg tot het graf.’
Hoewel een decor niet dominant en dwingend

mag zijn in de voorstelling, het zijn tenslotte de ac-
teurs die het verhaal vertellen, zoekt Thomas Ru-
pert altijd naar een sterk beeld waaraan niet te ont-
snappen valt. En dat hoeft wat hem betreft niet es-
thetisch puntgaaf te zijn. Liever poëtisch, zegt hij.
‘Natuurlijk hou ik vanmooie dingen, maar het zegt
mij niets. Een toneel- of dansvoorstelling wordt
niet sterker van een strak en glimmend decor. Die
heb ik wel gemaakt, in Duitse theaters, waar de
budgetten veel hoger zijn. Maar het is niet per defi-
nitiemooier. Mooi zit voormij in eenvoudmet een
diepere betekenis.’

Dieven, gespeeld door het RO theater, gaat zaterdag in
premiere in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brus-
sel. Daarna op tournee t/m eind maart. roheater.nl.

KUNSTENAARS OVER KUNSTENAARS

Veel kunstenaars zijn geïnspireerd door andere kunstenaars. Deze week
decorontwerper Thomas Rupert (43) over Marlene Dumas. ‘In haar werk zit

altijd een diepere laag. Er is meer dan je in één oogopslag denkt te zien.’
Door Marjon Bolwijn Foto Joost van den Broek

Marlene Dumas
Marlene Dumas (1953) is in Zuid-Afrika geboren. In
Kaapstad volgt ze de kunstacademie. Ze is 23 jaar
als ze naar Nederland verhuist. Ze behoort tot de
meest toonaangevende en internationaal
succesvolste Nederlandse beeldend kunstenaars
van dit moment. Een belangrijk thema in haar werk
is raciale en seksuele identiteit en hoe die worden
geinterpreteerd. Portretten van het menselijk
lichaam, veelal vrouwen, vormen een belangrijk deel
van haar werk.

Marlene Dumas: The First People (I-IV), 1990. Collectie De Pont museum, Tilburg. Foto Peter Cox Thomas Rupert: ‘Marlene Dumas’ werk wekt emoties op, brengt je uit je evenwicht.’


