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STRANGER 
kijken en bekeken worden 
 
Stranger is een tegendraadse voorstelling. Choreografie valt hier niet te herleiden tot 
sierlijke uitvoering van strakke afspraken, narratief is niet zo simpel als begin-midden-einde, 
dramaturgie schiet hier te kort als het gaat om vragen als “waar het gaat over?”. Eerder dan 
wat er verteld wordt, is Stranger opgebouwd volgens wat er getoond wordt. Zo kaal en 
rudimentair als de voorstelling begint - een nagenoeg lege scène, werklicht aan, performer 
zit klaar en kijkt het publiek aan - zo complex zijn de betekenissen die ontstaan vanuit het 
naakte lichaam op scène. 
 
Eerder dan dat dat lichaam wordt ingezet om een idee of concept te verbeelden, nodigt het 
aanvankelijk simpelweg uit om bekeken te worden. Alles in de lichaamstaal zegt: “Kijk 
maar.” Het licht is ook niet theatraal, de weinige wissels die er zijn doet de performer zelf. 
Dit is een choreografisch stuk dat het lichaam centraal stelt en daar heel veel in durft te 
gaan. Dat lichaam, een mannenlichaam om precies te zijn, toont zich op zeer specifieke 
wijze als een privaatlichaam. Geen privé als in afgeschermde huiselijkheid, als in 
afwezigheid van de blik van anderen. Het is een privé die zich net uiterst bewust is van de 
toeschouwer maar er toch aan kan weerstaan te pleasen of te provoceren. Het lijkt gewoon 
te zijn, eerder ondanks de aanwezigheid van het publiek dan omwille ervan. Daarmee 
belichaamt performer Laurent Delom de Mézerac een spannende hybride tussen 
kwetsbaarheid en daadkracht. Hij beweegt niet verontschuldigend maar ook niet expliciet 
virtuoos. Hij lijkt de choreografie neutraal uit te voeren, zonder onverschillig of afstandelijk 
over te komen. Score en performer bewegen als één lichaam. Geen commentaar, geen 
ironie, geen metatheatrealiteit.  
 
In het videowerk A Sitting Man, waarin de Mézerac ook centraal staat, worden soortgelijke 
thema’s onderzocht als in Stranger, zij het op radicaal andere wijze. In de eerste frames 
zien we de man op een stoel zitten en zijn teennagels knippen, vervolgens wast hij zich. Het 
is opvallend hoe expliciet geësthetiseerd deze beelden zijn: ze zijn duidelijk voor een blue 
of green screen opgenomen, komen geregisseerd over en er zit een zwart wit filter 
overheen. Later zien we ook de making off van deze beelden, waarin de green screen nog 
niet digitaal vervangen is. We zien de Mézerac verschillende stereotypen van mannelijkheid 
performen, afgewisseld door beelden waarin hij gewoon neerzit, tussen de takes door, 
wachtend op de volgende instructie. Want zo komt de video over: alsof de regisseur, ook al 
komt die niet in beeld, heel aanwezig is en de Mézerac vertelt wat hij moet doen. De manier 
waarop de camera wordt ingezet switcht tussen de blik van de regisseur die de Mézerac 
rechtstreeks aankijkt en die van de voyeur die hem op onbewaakte momenten vastlegt, 
inzoomend op specifieke delen van zijn lichaam. Als kijker voel je je een voyeur, alsof je zelf 
de camera hanteert.  
 
In de performance Stranger is de regisseur veel minder voelbaar. De Mézerac komt 
autonomer over, alsof hij zelf beslist wat hij doet. Tegelijkertijd is het duidelijk dat hij een 
score uitvoert, maar iets in zijn manier waarop hij dat doet, laat uitschijnen dat hij die score 
mee heeft bedacht. Na ook de video gezien te hebben (of in omgekeerde volgorde eerst de 
video) lijkt de toevalligheid waarmee bewegingen elkaar opvolgen, minder willekeurig. Het 
is alsof de Mézerac de fysieke sporen die het maken van de video en in het bijzonder het 
belichamen van de masculiene stereotypen in hem hebben achtergelaten, met ons deelt. 
Stranger kan gelezen worden als een dansante muscle memory van een lichaam dat zoekt 
naar de balans tussen geconditioneerd worden en hoe het zich zelf wil gedragen.  
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“Let us begin with a prologue”.   
Dit zijn de eerste en meteen ook vrijwel laatste woorden die de Mézerac in Stranger tegen 
het publiek zegt. Vervolgens herhaalt hij de zin “This is my own voice” terwijl hij achteruit 
loopt richting de speaker die op scène staat. Ergens in deze fysieke verplaatsing overlapt 
zijn stem naadloos met een voice-over die uit de speaker klinkt, tot hij zijn mond sluit en de 
voice-over verdergaat. Het is een boeiende openingsscène die op meerdere lagen een 
sleutel in zich draagt over de voorstelling. Hier wordt een paradox geïnstalleerd over de 
Mézerac die enerzijds zijn authentieke zelf is en zich niet veel later ook letterlijk bloot geeft 
en de gleichschaltung van stereotypering anderzijds. Een lichaam indelen volgens een 
vooraf bepaald, door cultuur ingegeven beeld, betekent het nivelleren van alle eigenheid, 
het onderuithalen van verschil en het op een voetstuk plaatsen van gelijkvormigheid. Die 
gelijkvormigheid is echter verre van neutraal: het is een politiek geladen categorisering die 
lichamen identificeerbaar en conditioneerbaar hoopt te maken.  
 
De proloog van Stranger stelt de vraag over wat eigen is aan iemands persoonlijkheid en 
wat van buitenaf wordt opgelegd, meteen centraal. Die zoektocht zet zich doorheen de 
performance verder in fysieke vorm. Hoe abstract en minimalistisch de choreografie met 
momenten ook wordt, er is steeds een haast mystieke drijfveer die de Mézerac in beweging 
houdt. Het is niet duidelijk of hij zichzelf oplegt verder te gaan, of hij culturele druk ervaart 
om aan bepaalde fysieke normen te beantwoorden, of hij de door de regisseur bedachte 
score uitvoert. Het antwoord ligt vermoedelijk in een complexe verstrengeling van al deze 
factoren. Die ambigue complexiteit zorgt ervoor dat je blijft kijken, dat hetgeen op scène 
gebeurt nooit willekeurig wordt, ook als het in klassieke nauwelijks verhalend is. Stranger 
gaat veel meer over het creëren en voelbaar maken van een energie dan over het 
communiceren van een narratief.  
 
Die energie - of misschien is sfeer een beter woord - wordt mede mogelijk gemaakt door de 
esthetiek die in de ruimte wordt geïnstalleerd. In A Sitting Man wordt de esthetiek als 
esthetiek geframed en ontmaskerd door de constructie ervan te laten zien. Bij Stranger is 
de esthetisering veel subtieler; het lijkt op het eerste zicht zelfs alsof esthetische keuzes 
afwezig zijn. Het lijkt ‘gewoon’ een lege scène met een speaker, een krukje en werklicht. Dit 
schijnbaar minimalisme is echter een belangrijk teken in het lezen van de voorstelling: het 
bepaalt hoe we naar de Mézerac kijken. Wanneer hij bijvoorbeeld zelf een lamp die van een 
filmset lijkt te zijn gestolen aansteekt en wijdbeens plaatsneemt op het krukje in het witte 
licht dat deze lamp produceert, verandert de sfeer totaal. Ineens wordt onze blik geframed, 
worden we erop attent gemaakt dat we al geruime tijd naar een naakt lichaam aan kijken 
zijn. We worden echter niet eenduidig ontmaskerd als voyeurs, noch wordt de Mézerac 
simpelweg de exhibitionist. Eerder stelt deze situatie het machtsspel van kijken en bekeken 
worden, dat zich al de hele performance lang aan het voltrekken is, op scherp. Het heeft 
iets pornografisch en kwetsbaar tegelijk; het beeld balanceert tussen de kracht achter het 
blootgeven en de eenzaamheid die ontstaat in het desolate kader en nietsverhullende witte 
licht. 
 
Naar het einde toe wordt Stranger een oefening in ontmenselijking van het fysieke lichaam. 
De Mézerac, nu met een rood lampje over zijn ene oog, beweegt meer en meer als een 
soort robot. Als er al een ideaalbeeld van ‘de’ man bestaat, valt dat dan te programmeren? 
En hoe zit het eruit? In hoeverre worden we al door dergelijke beelden geprogrammeerd, 
en hoe houden we deze in stand door er getuige van te zijn? Stranger lijkt zowel de 
dominantie van stereotypen te willen aankaarten, alsook een opening te maken naar het 
manipuleren ervan. Kunnen we het heft in eigen handen nemen en onze identiteit actief 
veranderen? Of botsen we net daar weer tegen de begrenzing van de afgelijnde 
mogelijkheden die ons buiten onze wil worden opgelegd?  
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Stranger gaat niet enkel over wat het betekent om een man te zijn, het gaat over wat het 
betekent om jezelf centraal te stellen, om blikken toe te laten en het geen er te zien is in 
vraag te stellen. Het gaat over wat het betekent om te performen en wat het betekent om 
toeschouwer te zijn. Wie de voorstelling moeilijk leesbaar vindt en dit als een probleem 
aanvaardt, stuit waarschijnlijk op meer dan enkel een complexe dramaturgische oefening. 
Het sluimerende spel van exhibitionisme en voyeurisme, waarbij de rollen voortdurend 
wisselen, kan behoorlijk ontwrichtend werken. Daarin ligt de klaar van Stranger: de grenzen 
opzoeken van wat één lichaam kan verbeelden en het pogen om het kluwen van eigenheid 
en conventie te ontwarren. Dat het de kwestie al doende alleen maar complexer maakt, is 
fascinerend en verontrustend tegelijkertijd.  


