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Opgestapelde energie bij de spelers van 'For the time being' van Boukje Schweigman. © Jochem Jurgens

Boukje Schweigman ontregelt publiek
op Bossche Boulevard
DEN BOSCH - 'For the time being', heet de nieuwste van Boukje Sweigman. Een
ingewikkelde manier om 'nu' te zeggen. Onderzoek naar de tijd is de insteek van de
voorstelling die zaterdag in première ging op de Boulevard. En dan vooral naar de manier
waarop de tijd uit de hand loopt. We razen maar voort. Kan het ook minder?

Regisseur Schweigman weet haar publiek te ontregelen. Bezoekers mogen zich vrij bewegen door
een loods op bedrijventerrein De Vutter. Die oogt eerst als een wassen beeldenmuseum, met
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VERDER IN HET NIEUWS

mensen in allerlei houdingen. Verspreid in de hal staan cylinders van opgestapelde, gevouwen
dozen. De beelden stralen energie uit, alsof ze er zo vandoor kunnen gaan , maar door een
onzichtbare hand worden tegengehouden. De tijd staat bijna stil. 

Motten

Maar dan beginnen de spelers te rennen. Soms lopen ze achteruit, dan weer trekken ze in het
donker met zijn allen als motten naar een lichte hoek. Als ze zijn uitgehold maken ze
contact, hijgen, staren bezoekers lang aan of betasten ze zelfs. Sommige bezoekers doen
opgetogen mee, anderen vinden het zichtbaar ongemakkelijk. We voelen de tijd versnellen en
vertragen. 

Muur

Ondertussen vervaagt het onderscheid tussen publiek en spelers. Kijkers helpen gevallen spelers.
Die beginnen terloops de dozen open te vouwen en al snel werkt bijna iedereen aan een muur, die
veiligheid biedt maar ook gevangenis is. Marcherende voeten suggereren onheil. Dan keert de
sfeer en gaat iedereen zitten. Muziek wiegt ons tot de muren letterlijk op ons af komen. 

Nog meer dan over tijd gaat deze voorstelling over de manieren waarop mensen in een beperkte
ruimte op elkaar reageren en zich al dan niet laten manipuleren. 
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