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Op zoek naar heilzame stilstand
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Over de keuze tussen verlangen en zijn, tussen beweging en stilstand en over het privilege van die keuze gaat de voorstelling The Big Drop-Out.
In een kunstenaarsatelier aan de rand van een bos huizen de uitgebluste milieuactivist Paul (Greg Timmermans) en de depressieve kunstschilder Agnes (Ans Van den Eede). Ver (genoeg) van het drukke stadsleven doen ze niets anders dan wandelen en schilderen, vanuit het verlangen hun aanwezigheid uit te wissen, zichzelf als mens weg te vlakken uit het antropoceen.
Ze leven op het ritme van de natuur, vast overtuigd van het offer van hun nederigheid. Geluk is: de simpele daad van het bijten in een appel, het wachten op iets waarvan je weet dat het zal komen - n’importe of dat het fluiten van de lijster is of de totale wereldbrand.
Drie gasten zullen hun keuze uitdagen. De eerste is een boze activist (Anna Vercammen), de tweede een babbelzieke dichter (Mitch Van Landeghem), de derde een ondernemer (Bas Vanderschoot) die er maar niet in slaagt om niets te doen (zijn eerste poging om zich terug te trekken in een hut resulteerde in een vakantiepark-vol-hutten).
Alle drie zijn ze op zoek naar ‘het’, dat wat Paul en Agnes al hebben en kunnen: stilstand. Maar dan wel: de stilstand voor de opstand, het nietsdoen voor de actie. Niet: de zelfgenoegzaamheid van een zelfgekozen exclusie.
The Big Drop-Out ontwikkelt zich vooral als een uitwisseling van ideeën, als een praatstuk waarbinnen standpunten beheerst tegenover elkaar worden geplaatst. Mag het individu zich ontdoen van zijn verantwoordelijkheden voor de gemeenschap? Wanneer is stilstand een ander woord voor luiheid, is loslaten opgeven? En impliceert een overgave aan het ‘nu’ niet het uitsluiten van elke handeling gericht op de toekomst?
Die ideeënrijkdom maakt The Big Drop-Out inzichtelijk en interessant, maar af en toe ook wat cerebraal, zodat het ‘conflict’, de emotionele ‘ontploffing’ die de zaak op scherp moet zetten weinig geloofwaardigheid heeft.
Vanaf 1/10 op tournee, thassos.be.
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