Untitled 2017: een klein feestje voor iedereen
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De wereld, met al z’n enorme problemen, is veel te groot voor ons. Zullen we het
dichtbij en leuk en gezellig houden? Zullen we in kleine kring een lekker feestje
bouwen? Maar wacht. Kunnen we niet een klein, dichtbij, leuk en gezellig feestje
houden dat tegelijkertijd voor iedereen is en dat stiekem bovendien wat zegt over die
grote wereld met al z’n enorme problemen?
Fijn wel: op het moment dat de ‘gemakzuchtige generatie’ liefst ophoudt met kiezen
omdat de keuzestress ze overmant en zich egocentrisch terugtrekt in z’n eigen stulp met
z’n persoonlijke luxe, laten kunstenaars van ongeveer dezelfde leeftijd zien dat je ook
best het een kunt doen en het ander dan heus niet hoeft te laten. Welkom bij Untitled
2017, het kunstwerk dat alles kan zijn en overal over kan gaan.
Een maf, overdonderend, niet à la minute te duiden ding is het, dat Untitled 2017 van
Nineties Productions. En dat is ook precies de bedoeling, wordt de bezoeker van de
voorstelling annex multiperformance annex tv-show annex bonte avond meteen aan het
begin duidelijk gemaakt. ‘A little weird, a little strange, but that’s okay, it’s deliberate.’
O, en niet alleen hij of zij daar ter plaatse krijgt dit te horen, maar ook de kijker thuis.
Want, voor zover ik weet, voor het eerst in de geschiedenis van het theater wordt een
voorstelling iedere avond dat ze speelt live gestreamd mét inbelmogelijkheid. Stevig
gekaderd, zeker, dus je mist best het een ander thuis voor de buis, op je tablet of

telefoon of onderweg in de trein; je moet het doen met de mogelijk alternative facts die
de zender je voorschotelt. Maar toch, je kunt live meemaken wat er in een galerie
ergens in het land (tot nog toe Amsterdam en Rotterdam, binnenkort ook Utrecht, Den
Haag en Breda) gebeurt. En geloof me, dat is niet iedere avond hetzelfde. Ja, de grote
lijnen, maar ertussen is ruimte en het is razend interessant om te zien hoe die wordt
gebruikt – en hoe die soms zelfs de mensen op de vloer verrast. Echt dan hè, niet nep.
Op de alleraardigste manier mogelijk, vol gaand voor de ‘unieke ervaring’, hun gasten
behandelend als vrienden – ‘pak lekker een biertje’, ‘raak ons gerust aan’, ‘we delen de
ruimte’ – totally soulful economy – wees jezelf, doe je ding, helemaal van nu – neemt
Nineties Productions de strijdbijl op. De strijdbijl die de meeste jonge mensen anno nu
begraven omdat het bijna onmogelijk is je battle te picken als de battles van de wereld
iedere dag even talrijk bij je op de stoep staan als die f… krengen van Pokemon Go
afgelopen zomer.
Hoe dan? Nou, zo dan! Niks Malieveld, niks spandoeken, nee, met levende kunst in een
kunstkelder, dat is hoe je dit varkentje wast. Met een Mount Everest aan originele
gedachten naast een Mont Blanc aan clichés, opgedist door een bonte stoet aan
‘kunstenaars’ en ‘gewone mensen’; een batterij aan ogenschijnlijk oninteressante gasten
die een diepe grond blijken te hebben en schijnbaar interessante gasten die uit hun nek
blijken te lullen. Met een vleugje erotiek, een snufje geweld, een eetlepel toeval, een
toefje disfunctioneel naakt, rijkelijk gegarneerd met humor in al z’n varianten. En
intussen passeren zowel aan de oppervlakte als in onder- en bovenlagen de grote
thema’s die ons vandaag de dag bezighouden.
Oftewel #kunstkandit, een hashtag die ik lanceerde op het moment dat kunstenaars in
actie begonnen te komen tegen Trump en die helaas nog niet trending is geweest. Maar
hey, ik werkte al ‘nieuw’ in 1998 (enorm online, volledig flexibele werktijden, alles op
projectbasis en toch een baas) en het heet nu nog steeds zo, dus deze wordt ook een
lopend vuurtje ooit, promise.
The phonies, the wealthy, the insecure, non protesting generation flikt het hier maar
mooi even. In de geest van het metamodernisme (prachtig ten tonele gevoerd tijdens
een bloedserieus-komische playbackact) geven ze in een aaneenschakeling van kleine
verhalen een doorkijkje naar het grote verhaal. De kunst is dood, lang leve de kunst. De
wereld verbeteren begint nog steeds bij jezelf – maar wel graag samen met anderen, in
nieuwe collectieven. En als het even kan af en toe resulterend in een hypermodern
gesamtkunstwerk als dit. Klein, groter, groots.
Samen ontdekken we weer wat belangrijk is. Leren we, wie weet, wel de grote
problemen in mootjes hakken zodat we ze weer kunnen aanpakken. Wel rap graag,
want het is hoog tijd om in beweging te komen. Als we tenminste willen verhinderen dat

andersdenkenden elkaar afmaken in de hoogste toren van Babel ooit. Als we willen
voorkomen dat de nadenkenden onder ons, ook wel de linkse gekkies of de
Gutmenschen, in een nieuwe culturele revolutie als Barbertje zullen hangen omdat
tegenkleur niet meer in de mode is.
Ja, dat zijn grote woorden ja. Mooi toch dat je dat voor mekaar kunt krijgen, dat je deze
gedachten en overwegingen kunt opwekken met zo’n gek ding van voorbijgaande
aard? Een avondje topamusement, bovendien, een niet te missen feestje van een groep
vrienden die tijdens deze speciale gelegenheid optimaal uit de verf komt. Ik zou zeker
gaan. En vergeet niet een selfie te maken. Kun je over een jaar of wat, als de wereld dan
nog bestaat, tegen je (klein)kinderen zeggen: ik was erbij!
PS Ron, goed verhaal man! Ik heb je gebakkraam opgezocht op Facebook en zag dat je
ook tompoesoliebollen hebt. Dat je dat was vergeten te vertellen zeg, wat een topidee!
Die kom ik echt een keertje proeven.

-Moon Saris

