
'Wij zijn gefascineerd door gruwel'
 

jonas lampens

Zij bezielt al jaren het gezelschap
Eisbär, hij is de frontman van Dez
Mona. Femke Heijens (32) en
Gregory Frateur (33) bundelden de
krachten voor Behind The Jolly
Roll-Down Shutter, Where People
Lik(e) Each Other. Een portret van
twee intrigerende artiesten en
mensen, met zowaar een heuse
primeur.

GRIET OP DE BEECK

Waarom opnieuw theater én
muziek in deze voorstelling?

Femke Heijens: "Muziek geeft je
voorstelling ritme, het is voor mij in
de loop der jaren bij theater gaan
horen, zoals er ook geen leven
bestaat zonder geluid. Voor mij zou
een voorstelling waarin ik gewoon
een plaat opzet, leeg voelen.

Gregory Frateur: "Ik had nog nooit
met de mama gewerkt."

Heijens: "Wij noemen elkaar de
mama en de papa. (lacht)"

Frateur: "Maar het voelt erg goed
aan. Het is heel leuk om in functie
van elkaar te denken en te zoeken
en te creëren."

Heijens: "Soms worden wij, spelers
Peter Seynaeve, Fien Maris en ik,
geïnspireerd door de muzikanten,
naast Gregory ook nog Hannes
d'Hoine en Buni Lenski, soms werkt
het omgekeerd. Erg fijn."

Frateur: "Het spreekt een ander
facet van mijn kunnen aan, wat ik
heerlijk en verrassend vind.
Bovendien ga ik, ondanks mijn
beperkte mogelijkheden op dat
gebied, piano spelen. Ha."

Heijens: "Ach Gregory, wij houden
van onvolmaaktheid." (hilariteit)

Welke kwesties dringen zich op in
deze productie?

Heijens: "Het wordt een echte
Eisbärvoorstelling. We volgen de
regeltjes van het theater niet, we
plaatsen de dingen haaks op
elkaar, en we gebruiken wat we om
ons heen zien. We stellen geen
grote vragen, we geven geen grote
antwoorden. We willen het leven
tonen zoals het voor ons is, en
daarbij zijn we niet vies van B-films
of rommel die we op het internet
vinden."

Frateur: "We hebben het over
opgroeien achter rolluiken of achter
ramen zonder gordijnen. Dat levert
toch een ander soort mens op,
denken we. We praten ook over
eenzame zielen die hun geluk
zoeken via het internet. De
gamingwereld wordt almaar
populairder, blijkbaar spreekt dat
mensen aan: een fictieve wereld
waarin ze iemand anders kunnen
zijn. We doen daar allemaal
enigszins aan mee, al is het maar
door ons op Facebook van onze
beste kant te laten zien."

Heijens: "We denken na over
zelfprofilering. Over de mooie en de
foute kanten van het internet. Er
vinden prachtige ontmoetingen
plaats in cyberspace. Maar we
zagen bijvoorbeeld ook een filmpje
van een kleine jongen die compleet
hysterisch wordt achter zijn
computer. Je ziet niet wat er

precies gebeurt: wordt zijn
personage in het spel
neergeschoten? Wil het internet
niet meer werken? Hoe dan ook, je
ziet een kind veranderen in een
monstertje. Griezelig."

Frateur: "Tegelijk, als ik kwaad ben
kan ik thuis ook hard roepen of
zingen. Zet daar een camera op en
je denkt ook 'oei, met hem is er iets
mis'. (lacht) Maar het gaat ook over
wat echt heftig is, in de voorstelling,
Femke is nu eenmaal gefascineerd
door gruwelijkheid."

Heijens: "Ik weet zelf niet waarom,
maar ik ben een echte
rampentoerist. Toen de gruwelen
van Andras Pandy aan het licht
kwamen, bleek ik niet zo ver van
dat huis te wonen. Ik heb meer dan
eens aan de overkant van de straat
naar die gevel staan staren. Hoe
komt een mens tot zoiets? Ik zou
dat graag weten. En ook al ben ik
zelf verschrikkelijk bang om dood te
gaan, dode mensen fascineren mij.
Ik wil ze aanraken en van alle
kanten bekijken. Misschien ben ik
te nieuwsgierig naar andere
mensen, denk ik soms, maar het
levert toch alvast iets op voor onze
voorstellingen. (lacht) Misschien leg
ik de focus zo op anderen omdat ik
mezelf helemaal niet interessant
vind. Als ze ooit een boek over mij
zouden schrijven, werd dat de
saaiste biografie ter wereld, dat
weet ik zeker, want ik ben een
enorme burgertrien."

Wat bedoel je met een burgertrien?
Je leeft toch niet als een typische
nine-to-fiver?

Heijens: "Maar dat zou ik wel
willen. Ik hou van hele gewone
dingen, en ik droom van het
perfecte plaatje: huisje, boompje,
beestje, kindje. Ook weet ik van
vrienden en familie dat het zo
simpel niet is."

Frateur: "Ik ben een artiest die zich
voedt met muziek. Ik verlang niet
naar een leven vol orde en
regelmaat, twee vakanties per jaar
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en een luxe gezinswagen. Maar
wat wel zo is, en dit is een primeur:
ik word in oktober papa. Ik had al
lang het gevoel dat een kind mijn
leven nog vollediger zou maken. Ik
heb adoptie geprobeerd, maar als
homoseksueel zonder vaste relatie
kun je dat wel vergeten, zelfs al
ben je zoals ik ontzettend goed
omringd door familie en vrienden.
Maar uiteindelijk ben ik na veel
gesprekken met een goede
vriendin overeengekomen om
samen het avontuur aan te gaan.
Als de baby er is, komt zij in een
van de appartementen in mijn huis
wonen. Zo groeit ons kind op met
beide ouders onder één dak. Ik ben
ongelooflijk blij."

Heijens: "In mijn omgeving zijn er
mensen die zeggen dat ik dringend
eitjes moet invriezen. Daar krijg ik
het echt benauwd van. En als ik
durf fantaseren over een single
man zonder kinderen die nog niet
getrouwd is geweest, dan lachen
ze mij uit. Dat is blijkbaar voor
iemand van mijn leeftijd officieel te
veel gevraagd. Terwijl, ik zou zo
graag met iemand iets voor de
eerste keer willen delen. Daarom,
Gregory, wil ik nu ook niet met jou
snel een kind maken, want dat heb
je nu net al gedaan." (hilariteit)

Komt het kunstenaarschap voor
jullie op de eerste plaats of vinden
jullie dat een onnozele vraag?

Heijens: "Voor mij is het in mijn
huidige leven wel zo. De eerste tien
minuten op een scène zijn en
blijven de hel, maar daarna voel ik
me zo vrij en gelukkig, dat valt
moeilijk te beschrijven. Maar als ik
dan mijn broer met zijn pasgeboren
kindje in zijn armen zie staan, dat
lijkt zo magisch, dat ik denk:
misschien is dat nog van een
andere orde."

Frateur: "Ik bén gewoon muziek.
Dat hoort bij mijn leven, zoals eten
en drinken. Dat een zoon of een
dochter dat leven rijker zal maken,
daar ben ik vrij zeker van, maar dat
hoeft niet te betekenen dat ik mijn
prioriteiten zou moeten verleggen,
denk ik."

Jullie kunnen, ondanks de
waardering die jullie krijgen, geen
van beiden echt leven van de
kunst. Is dat een bron van
frustratie?

Heijens: "Eigenlijk wel. Maar ik leg
mij makkelijk neer bij de dingen
waar toch niks aan te veranderen
valt. In het verleden hebben we bij
Eisbär vaak gratis gewerkt, en ik
doe het nog regelmatig, ook voor
anderen, omdat ik liever iets dan
niks doe terwijl ik stempel. Maar
natuurlijk is het geweldig om, zoals
met dit project, subsidie te krijgen.
Dat voelt toch als een erkenning,
en daar ben ik dankbaar voor."

Frateur: "Ik ben eigenlijk ook nog
layouter, dat klopt, maar ik moet
zeggen dat die professionele
activiteit het voorbije jaar wat naar
de achtergrond verdwenen is. Ik
ben nu echt volop met Dez Mona
bezig, en met een aantal andere
engagementen, zoals nu voor
Eisbär en straks voor FC Bergman.
Het is prettig als je op het einde
van de maand je rekeningen kunt
betalen, maar ik heb nog nooit iets
in de muziek gedaan om het geld,
en dat wil ik zo houden. Ik ken
muzikanten die niet anders kunnen,
maar blij worden ze daar allerminst
van."

Zijn jullie als artiest nog onzeker?

Heijens: "O ja, als ik theater maak
ben ik de hele tijd onzeker. Als ik
speel, heb ik dat niet."

Frateur: "Ik heb al zoveel
meegemaakt. Er waren critici die
het verschrikkelijk vonden wat we
deden, anderen noemden het
geniaal. Dus heb ik geleerd om
alleen maar op mezelf te
vertrouwen. Dit is wat ik maak, take
it or leave it. Aan de grond van de
zaak twijfel ik nooit meer, en dat
zou jij ook niet moeten doen."

Heijens: "Ik ben niet onzeker over
de mensen die ik vraag om mee te
werken en niet over wat ik wil
vertellen, maar wel over hoe ik mij
opstel in zo'n proces. Ik maak
graag deel uit van de groep, ik hou

niet van confrontaties, maar ik moet
natuurlijk de verantwoordelijkheid
nemen, knopen doorhakken,
keuzes maken, en dat vraagt soms
om kordaat optreden en jezelf wel
degelijk buiten de bende plaatsen.
Dat blijft een grote worsteling met
mezelf. En ik ben ook elke dag
bang dat al mijn ideeën op zijn, en
dat blijkt elke dag weer een
ongegronde angst."

Frateur: "Dat ken ik natuurlijk ook,
binnen een bepaald artistiek proces
even twijfelen, maar dat vind ik nog
iets anders."

Wat kan de ander nog van jou
leren, vind je zelf?

Heijens: "Oei, zou er iemand
hoegenaamd iets van mij moeten
leren? Misschien zou de papa van
mij nog kunnen leren om soms
eens niks te doen. Ik kan uren
zitten staren, dat kan erg
inspirerend werken. Gregory moet
altijd bezig zijn met iets, zo lijkt het
toch."

Frateur: "Dat is waar."

Heijens: "Hij is dan ook heel
efficiënt en georganiseerd. Dat is
de andere kant van die medaille, en
dat zou ik op mijn beurt van hem
kunnen leren, want ik ben vreselijk
chaotisch."

Frateur: "Grappig, ik zat in dezelfde
sfeer te denken. Ik ben heel anders
in hoe ik leiding geef, en wie weet,
misschien zou Femke daar wel
baat bij kunnen hebben. Ik ben
ervan overtuigd dat iemand die
duidelijk de leiding durft te nemen
veiligheid en ruimte creëert voor de
hele groep. Dat betekent
bijvoorbeeld ook dat je van
bepaalde dingen een punt moet
maken. Ik zeg maar wat: op tijd
komen. Ik doe er moeilijk over als
er iemand te laat is, uit respect voor
de mensen die wel op het
gevraagde uur komen opdraven.
Femke gaat conflicten uit de weg,
en daar wordt ze zelf uiteindelijk
ook niet altijd vrolijker van, merk ik."

Heijens: "Dat klopt. Ik ben te
vriendelijk en te voorzichtig. En dan
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vraag ik toch eens iemand iets, met
klem zelfs, en dan doet hij of zij de
dag nadien gewoon hetzelfde, en
dan denk ik 'ach, zie je wel, het
haalt niks uit', en ik stop niet graag
energie in wat niks uithaalt. Het
blijft zoeken, elke productieproces
opnieuw."

Wat vinden jullie elkaars grootste
kwaliteit, als artiest en als mens?

Frateur: "Ik voel mij totaal op mijn
gemak bij Femke, ze zou mijn zus
kunnen zijn. En ik vond haar al een
heerlijk eerlijke actrice. Als ik haar
op een scène zie staan, heb ik
nooit het gevoel dat ze speelt, en
daarom kan ze me ook ontroeren.
Ik leer haar nu beter kennen als
maker. Ik zie haar vanuit de zaal
kijken, en ik begin te begrijpen hoe
haar verbeelding werkt. Ik vind het
fascinerend om zien hoe ze stap
voor stap tot een
theatervoorstelling probeert te
komen. Femke is een echte."

Heijens: "Gregory is een uniek
wezen, en ik kan het mens- en het
artiest-zijn bij hem niet loskoppelen.
Voor mij is hij een schone artiest
omdat hij een schone mens is. Ik
hou van zijn eerlijkheid, zijn
directheid - bij hem weet je meteen
wat hij van iets vindt - van zijn
melancholische stem, van de songs
die hij schrijft. Ze raken mij, en er is
niet zoveel muziek die dat zo heftig
kan. Ik heb nooit idolen gehad,
maar als ik hem bezig zie, denk ik:
als ze met Dez Mona nog eens een
plaat opnemen en ik heb toevallig
niks om handen, dan wil ik gewoon
een hele dag in een hoekje gaan
zitten kijken hoe dat werkt, het
fascineert mij tot en met."

Frateur: "Ik ben jouw eerste idool?
(lacht)"

Heijens: "Dat nu ook weer niet.
Maar ik moet oppassen dat ik niet
domweg álles goed vindt, gewoon
omdat jij het maakt."

Frateur: "Bwa, van mij mag dat.
(lacht)"

Tot slot, waarom moeten mensen

komen kijken?

Frateur: "O, maar dat is simpel.
Omdat ik, in tegenstelling tot
sommige anderen, niet naakt ga.
Als dat geen incentive is. (lacht)."

Behind The Jolly Roll-Down
Shutter, Where People Lik(e) Each
Other speelt op 30, 31 mei en 1 juni
in Monty, op 8 juni in Hasselt.
www.eisbarperformancegroup.be
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