
deufert + plischke / frankfurter küche (Leipzig)
as if (it was beautiful) 

di 23, wo 24, do 25, vr 26, za 27 november 2004 



de voorstelling as if (it was beautiful) duurt 1 uur
aansluitend bij de voorstelling wordt in de Rode Zaal de film ‘eporue
(l’anti-toi)’ getoond (duurtijd 15 minuten)
redactie programmaboekje deSingel
druk Godefroit
gelieve uw gsm uit te schakelen!



Foyer deSingel
enkel open bij avondvoorstellingen in Rode en/of Blauwe Zaal 
open vanaf 18.40 uur 
kleine koude of warme gerechten te bestellen vóór 19.20 uur 
broodjes tot net vóór aanvang van de voorstellingen en tijdens pauzes 

Hotel Corinthia (Desguinlei 94, achterzijde torengebouw ING)
• Restaurant HUGO's at Corinthia 

open van 18.30 tot 22.30 uur
• Gozo-bar 

open van 10 uur tot 1 uur, uitgebreide snacks tot 23 uur
deSingelaanbod: tweede drankje gratis bij afgifte van uw 
toegangsticket van deSingel voor diezelfde dag

deufert + plischke / frankfurter küche (Leipzig)

as if (it was beautiful) 

choreografie, geluid
en beelden Kattrin Deufert, Thomas Plischke

teksten Ghérasim Luca
coördinatie

geluid en licht Harry Schulz
administratie, 

tourmanagement Heike Albrecht
coproductie deSingel (Antwerpen), Schaubühne 

Lindenfels (Leipzig), Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt)

met dank aan ImPulsTanz Vienna International Dance 
Festival

eporue (l’anti-toi)

6 kortfilms van Kattrin Deufert en Thomas Plischke





Verovering door vervoering

Veroveringen beginnen vaak heel zachtjes, als een infiltra-
tie. In het begin van de jongste voorstelling van deufert +
plischke, Frankfurter Küche (Leipzig) baadt het podium in
een zonverduisterde halfschaduw. Een videoprojectie opent
een kijkspleet op de achterwand, we krijgen een blik op zich
geruisloos voortbewegende hoofden en gestaltes. Op het
proscenium lopen twee figuren naar elkaar toe, hun hoof-
den zijn met zwachtels bedekt. Uit een luidspreker fluistert
een stem. Beide anonieme personen tekenen blind gezich-
ten op de voorzijde van hun lege kartonmaskers. Op de ach-
tergrond lichten woorden op: “landtaking starts (ouvertu-
re)”.
Ook na wonderbare werken als ‘Inexhaustible (RW)’ en
‘Directory’ schrijft de kunstenaarstweeling verder aan zijn
melancholische reisvertelling. Het gaat als in trance door een
wereld van versplinterde tweezaamheid, door de bizarre
landschappen van een dubbelbiografie. Kattrin Deufert en
Thomas Plischke wandelen door de wisselende weersge-
steldheden van hun herinneringen, gedachten en projecties.
Thomas Plischke danst zijn solo ‘Fleur (anemone)’ van 1998,
Kattrin Deufert bekijkt hem daarbij in stilte. Weer lichten er
woorden op: “Terrors And Thrills (Recitativo)”, “Landtaking
Starts With Seduction” en “Self Portrait In A Fur-collared
Robe (ca. 1500)”. De gezichten van beiden worden over
elkaar geprojecteerd. Zo ontstaat er in een zinspeling op
Dürers beroemde zelfportret een derde, synthetisch wezen:
Deufert en Hyde, Jekyll en Clyde, Bonnie en Plischke. 
De geschiedenis van dat bandietenpaar en de versmelting
van de mythen van Europa, haar verkrachting door Zeus, en

Sisyfus, waarop deufert + plischke zich baseren, is enkel de
achtergrond voor ‘as if (it was beautiful)’. Op de voorgrond
staat een minutieus uitgevoerde choreografie van bewe-
gingscitaten en dans, teksten en klanken, uitgevoerde en
geprojecteerde beelden. Een onzichtbare spiegel lijkt hen
beiden van elkaar te scheiden. Maar Bonnie en Clyde gera-
ken verzeild in een staatsgreep: ze lopen door de vlakte die
Narcissus zijn leven kostte, op elkaar toe – zoals Jean Marais
in Cocteaus film ‘Orpheus’ door de spiegel stijgt  en zoals in
‘The Matrix’ de spiegel in iedereen binnendringt die vanuit
de virtuele projectiewereld de werkelijkheid binnensluipt. 
Frankfurter Küche (Leipzig) heeft zich tot een kern van de
Duitse choreografie ontwikkeld. Hun werk van de laatste
twee jaren stelt reflectieruimtes als spiegelkabinetten voor,
waarin het individu zich van zijn versplinterde existentie wil
vergewissen en waarin de vraag naar mogelijke verbindin-
gen tussen het Zelf en zijn tegenovergestelde vrijwillig
opnieuw gesteld worden. Nog voor het einde van de voor-
stelling verlaten Kattrin Deufert en Thomas Plischke het
podium. Een lange reeks dia’s flitst voorbij als een poëtische
epiloog. Verstarde, zachte weerspiegelingen tonen de twee,
terwijl ze in hun omgeving wegzinken, in gras en slijk.

Uit: Helmut Ploebst, ‘Frankfurter Küche. Eroberung  durch Ver-
führung’, Ballet/Tanz, p. 46 (vertaling Tom Bonte)  



As if (it was beautiful)

In hun nieuwe performance wagen deufert + plischke zich
opnieuw aan een theaterstuk, dat de ruimte als een schizo-
frene machinerie van enkelvoudige elementen behandelt.
Het is het verhaal van drie: drie stemmen, meervoudige gezich-
ten, geen mond, tien vingers en lichamen met uitgangen in het
ongewisse.

De basis van de machinerie is het solowerk ‘Fleur (anemo-
ne)’ uit 1998, dat een essentieel onderdeel van het gedeel-
de leven van de tweeling deufert + plischke werd. Het was
namelijk de performance die hun drang naar samenwerken
deed ontstaan. Nu, na drie jaar van tweelingleven en -wer-
ken, wordt deze performance zelf de basis voor een ander
werk.

1. Geef ons Europa’s zin voor schoonheid
Europa zit in een stoffig theater in een stad, waar de
schoonheid naartoe gesleept werd. Ze bekijkt Sisyphus en
zijn eindeloze performance, zijn fatale wederkeer, (steeds
dezelfde) berg, (steeds dezelfde) steen. Ze volgt zijn
bewegingen en transformeert zijn noodlot onwillekeurig
met woorden die haar niet toebehoren, in een tijd die
haar doet verdwijnen. Plots wordt zijn lichte lichaam, dat
steeds dezelfde zware steen naar boven brengt, ondraag-
lijk. Maar de ander denkt: hij danst een wals. Eentwee-
drie, eentweedrie, eentweedrie ...
Een: in den beginne was er de fatale herhaling. Twee: in
den beginne was er de inademing, voor het woord uitge-
stoten werd. Drie: in den beginne was haar woord. Een-



tweedrie: ze onderbrak de vloek van de herhaling, en ze
was niet enkel gewroken, maar ook verdubbeld.

2. Son corps léger. Est-il la fin du monde? C’est une erreur 
(Ghérasim Luca)
Europa speelt aan de oever, ze is moe en dorstig. Voor ze
drinkt, knipoogt ze haar spiegelbeeld toe. Het waterge-
zicht is zo breed als de maan, zo breed als overvloedige
gastvriendschap. Het wateroppervlak wordt een onzicht-
bare horizon, tussen twee gezichten, tussen haar en de
andere, haar en haar naar binnen gerichte oog. Ze is haar
broer, noch haar tweeling, maar allebei tegelijk: drie.
Zeus verkrachtte Europa in een weidebosje. Hij was altijd
al tegelijkertijd Narcis, want wat hij het meest begeerde
was zijn eigen beeld. De ander kan dat verlangen nooit
vervullen en wordt dus blind verkracht. Met andere woor-
den: Narcis ontdekt zijn zelfreflectie op het wateropper-
vlak. Hij heeft zo’n angst van zijn double, dat hij door het
beeld springt en misschien verdrinkt.

3. Vervloekt lichaam / aangetaste mythe
De andere daar kan nooit haar beeld zijn, als deel daar-
van ziet ze nooit, daartegenover staat haar inkeer, steeds
die zelfbetrachting, en steeds weer: maar de andere
dacht; en steeds weer: maar de andere dacht; en steeds
weer: maar de andere dacht; en steeds weer: maar de
andere dacht; en steeds weer: maar de andere dacht; en
steeds weer: maar de andere dacht.

Uit: programmaboekje ImpulsTanz, juli 2004 (vertaling Steven
Goedhart) 





Tot een paar jaar geleden kon je het in heel wat oude Frank-
furtse woningen aantreffen: het Frankfurtse bad, waarbij de
badkuip haar plaats in de keuken had. Frankfurtse keukens
zijn zeldzamer. In Bauhausstijl door de Weense Grete Schüt-
te-Lihotzky ontworpen, waren het de eerste inbouwkeukens
ter wereld. (...) Samen met de theaterwetenschappers Kattrin
Deufert en Pirkko Husemann heeft de choreograaf Thomas
Plischke onder de schuilnaam van Schütte-Lihotzky’s baan-
brekende uitvinding het arbeidscollectief frankfurter küche
opgericht (...). Wat het collectief aan het label ‘frankfurter
küche’ interesseert, is de kookmetafoor. “Bij ons is alles huis-
gemaakt”, lacht Plischke. “Van de publicaties over de pro-
jecten tot het drukwerk houden we alle touwtjes in handen.
Dat heeft ook met de frustraties over de verschillende insti-
tuten te maken, waar we vandaan komen. In de kring van
producenten zijn er maar weinigen die je rustig laten doen
wat je echt wil doen.” Daarom willen ze de controle over
hun werk behouden en niet, zoals Kattrin Deufert verklaart
“het stuk de vorm van een bepaald instituut laten aanne-
men nog voor eraan gewerkt is.” De frankfurter küche volgt
de utopie van de kritische praktijk.
Hun werk benoemen de drie met de term ‘Incident’, een
woord dat wat van het toevallige en eenmalige overbrengt,
waar het bij hun werk om gaat. Het product dat ze aan het
publiek voorstellen is in deze zin niet meer dan een onder-
breking van het onophoudelijke werkproces, een voorlopi-
ge tussenuitkomst, waaraan anderen mogen deelnemen.
Naar geïnstitutionaliseerde begrippen zoals ‘event’ of ‘per-
formance’ wilden ze, zo zegt Plischke, niet teruggrijpen. Die

Frankfurter Küche

dragen namelijk teveel “kunst- en theatergeschiedenisbal-
last” met zich mee. “Als ik een project een ‘performance’
noem, verval ik meteen weer in een bepaald groepje orga-
nisatoren, die bepaalde verwachtingen tegenover het pro-
ject hebben”, verklaart Plischke. Ze willen de openheid
bewaren om tussen de formaten te werken. Het wezenlijke
is het werk aan het materiaal, en Pirkko Husemann vervol-
ledigt: “We werken met verschillende mensen in verschillen-
de constellaties op verschillende plaatsen en niet gericht op
een bepaald formaat. We gaan uit van vragen en gaan dan
op zoek naar het gepaste raamwerk.” Of daar dan een
opvoering, video, hoorspel of zelfs boekpublicatie uit voort-
vloeit, wordt duidelijk tijdens de arbeid.

Gerald Siegmund, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 april 2002
(vertaling Steven Goedhart)



(…)

Deze scanner is een anemoon, die langzaam door de oceaan
van gebeurtenissen wordt getrokken. Op zijn bladeren ont-
staan schuimbelletjes, die zich van de bloem losmaken en op
de wervelingen van de gebeurteniswateren dansen, die
samenkomen in kleine eilandjes en die, overgeleverd aan de
tijdsstroom, verderdrijven. Kattrin Deufert en Thomas Plischke
houden de scanner in één hand, aan een arm die uit een
dubbellichaam groeit. 

De oceaan van gebeurtenissen is geen illusie. Er jaagt nog
een grotere scanner doorheen naar voren, en achter die
scanner, die niet anders is dan het heden, bevriezen de
gebeurtenissen tot het onveranderlijke ijslandschap van het
verleden, dat in het nu wordt geregistreerd en als 
stof tot reflectie over de weergave van het heden wordt
meegesleept naar de toekomst. In de kleine scanner van de
anemoon wordt de tijdstroom, die illusie, en de metaforen
die door het ruisen en stromen worden geïsoleerd, selectief
opgeslagen en in discursieve vormen omgezet. 

De anemoon vindt haar oorsprong in de Frankfurter Küche
(Leipzig) waar Deufert en Plischke een denkkamer delen.
Voor deze twee kunstenaars is het denken geen plichtple-
ging, maar een structureel onderdeel van hun leven en
werk. Systematiek en intuïtie worden van hun dualistische
karakter ontdaan, hartstochtelijk en bijna licht, maar in die
lichtheid ligt een het metafysische relativerende melancho-

Lacans Aha als Dopplereffect
De kunstenaarstweelingen Kattrin Deufert en Thomas
Plischke 



lie, die verder alleen, maar in een andere vorm, terug te vin-
den is bij de eveneens Duitse choreograaf Raimund Hoghe.
Maar in de Frankfurter Küche klinken diepere tonen, een
vrijwel onhoorbaar sonoor janken en kotsen door, die volle-
dig afwezig zijn in Hoghe’s werk.

Plischkes werken van voor de tijd dat hij met Kattrin Deu-
fert begon samen te werken zitten intussen vastbevroren in
het verleden en zijn tegelijk levend in de scanner van het
heden. Hij was toen nog met zijn Groep B.D.C. aan het sur-
fen op de golf van de negentiger jaren, waarbij hij op rand
van de goedbedoelde hype balanceerde met spectaculaire
werken zoals ‘Events for Television’, ‘Affects’ of ‘ReSORT’. Hij
verloor nooit zijn evenwicht, maar gaf het op, dook de golf
in en drong erin door tot de kern.

Of, om een andere metafoor te gebruiken, hij bevindt zich
nu in het oog van de storm en dompelde – vanaf het jaar
2001 samen met theaterwetenschapster Kattrin Deufert –
een scanner onder in het janken en kotsen van tekens en
beelden, gebeurtenissen en betogen om hem heen. In het
oog van de storm staat niets stil. Deufert, geboren in 1973,
en Plischke, geboren in 1971, zijn samengegaan als ‘kunste-
naarstweelingen’ en hebben een dubbele identiteit aange-
nomen. Dat zou geïnterpreteerd kunnen worden als een
sentimentele gril wanneer niet duidelijk uit de biografieën
van beide kunstenaars bleek dat alles wat ze doen onder-
deel uitmaakt van een breed opgezet en allesomvattend
maar persoonlijk onderzoeksconcept. De basis van hun werk
in de Frankfurter Küche, die drie jaar geleden door Deufert
en Plischke gelegd werd samen met de performancetheore-
ticus en -uitvoerder Pirkko Husemann, is een totaalopvatting
van de lectuur.

De twee Siamese hoofden belichamen de figuur van de lec-

tuur in zowel de archieven van de cultuur en de intellectue-
le producten van het heden als in de symbolische structuren
van de pop-business. Intellectualiteit en intuïtie, die allang
niet meer als dualistische posities kunnen worden bespro-
ken, zijn in de werkomgeving van de Frankfurter Küche in
elkaar geperst – ze zijn samengesmeed tot een ‘intellec-
tuïtieve’ artistieke praktijk die tegelijkertijd dient als levens-
praktijk. Citaten, verwijzingsstructuren en nieuwe contextu-
aliseringen beginnen als alledaagse technieken en vloeien
vervolgens over in de stukken van de Frankfurter Küche.
“het ruilen van kleren tussen tweelingen hebben wij altijd
melancholiek narcistisch gevonden, alsof je door je eigen
beeld heen wilt duiken en verdrinken,” schrijven Deufert en
Plischke in een e-mail. “Alsof je in staat zou zijn om net als
Butler in het ‘aha’ van Lacan een Dopplereffect te horen.
Daarom maken we foto’s van elkaar zonder de lens te ver-
anderen en vaak zonder de uitsnede te wijzigen.” Het ironi-
sche naschrift: “Ach, wat klinkt dat allemaal droevig.”

(…)

Deufert en Plischke staan op het strand en wenken ons toe.
Maar wat wenken lijkt is tegelijkertijd een gebaar van tas-
ten en grijpen. Ze liggen op de weiden of half onder water,
en ze dragen maillots. Ze dragen tweelingenmaillots, bela-
den met de connotaties van jeugd en geslacht, en ze dragen
ze bij zich vanuit hun herinnering aan het verleden naar een
symbolisch geladen heden, in zowel beeld als performance.
De kunstenaars benadrukken dat “dit gender-aspect niet
alleen kan worden toegeschreven aan Thomas’ persoonlijke
geschiedenis, maar ook, al vanaf het moment dat we ermee
moesten omgaan op het niveau van beeld en tekst, sterk
geassocieerd werd met het aspect van kleren ruilen en
melancholie. Wij denken bijvoorbeeld aan de geschiedenis
van ‘Europa’ – een geschiedenis van uitzettingen, verkrach-



ting en vrouwelijke zelfmoord – als iets dat in verband staat
met het lichaam en ballingschap, met het vervagen van gen-
dergrenzen en met de plaatsloosheid daarvan, die duidelijk
aanwezig is in de mythe van Europa die op het strand aan
het spelen is met haar trouwjurk.”

Europa speelde op het strand van de Fenicische zee en pluk-
te bloemen met haar vriendinnen. Zeus zag haar en ging
naar haar toe in de gedaante van een buitengewoon mooie
stier. Het dier ging voor hen liggen en de meisjes verbaas-
den zich erover hoe tam hij was. Toen Europa op de rug van
de stier ging zitten, stond de stier op en ontvoerde de jonge
vrouw naar Kreta, waar hij drie kinderen bij haar verwekte.
Europa zag haar geboorteland nooit meer terug. Verleiding,
ontvoering, penetratie en ballingschap karakteriseren de
Europese twintigste eeuw. De naam Europa betekent: zij
“met de wijdopen ogen”, of zij “met het brede gezicht”. De
anemoonscanner van Kattrin Deufert en Thomas Plischke is
een van de bloemen die Europa op het strand heeft verge-
ten – met wijdopen ogen zwaaien ze naar Zeus.

In het oog van de orkaan, of liever, in de onderwereld, is er
geen rust. Werken met het doel uitgeput of in extase te
raken is verwant met werken aan spirituele verlichting. 
‘s Nachts, nachtenlang werken brengt het lichaam in een
toestand van verrukking, een verplaatsing in zichzelf die een
helder bewustzijn met zich meebrengt van de handelingen
in het ritueel van de performance. Dansen is een overschrij-
ding van de praktische gebarenraster in een fictionele prak-
tijk van een primair naar binnen gerichte verloochening. De
werken van de Frankfurter Küche, die april j.l. naar Leipzig
is verhuisd, zijn moeilijk te lezen zonder de extatische pre-
missen van dans, vooral de recente werken zoals ‘inexhaus-
tible (RW)’, ‘directory’ en de laatste performance ‘as if (it
was beautiful)’.



moeten vinden, in gedachten. / Dus telde ik ze duizend maal
/ maar de (   ) is uit mijn gedachten.”

(…)

Lectuur is handelen in de praktijk, de duik van de anemoon
in de zee van gebeurtenissen, in de vortex van de orkaan.
Thomas Plischke en Kattrin Deufert maken films, maken
stukken, nemen deel aan kunstprojecten, geven les en doen
onderzoek in workshops. In ‘inexhausible (RW)’, ‘directory’
en ‘as if (it was beautiful)’ heerst een onbegrensde vredig-
heid. Het hart van het laatste werk vormt Plischke’s solo
‘fleur (anemone)’ uit 1988. De witte vlekken in het geheu-
gen bieden ruimte om er verwerkte levenservaring in te
schrijven. Kunst is een sociale praktijk, ook in de performan-
ceruimten van kunstplekken waar de kunstenaarstweelin-
gen hun sporen nalaten, door teksten, geluiden en beelden
te projecteren, en het lichaam te gebruiken als teken in een
schrabblespel van het vertellen van de lectuur. Duiven flad-
deren rond in een onscherpe video, ze vliegen terug als de
herinnering, een lichaam springt in het water, steeds maar
weer. Nieuwe beelden bloeien op uit de onscherpte van de
verdwijnende beelden, ontwikkelen zich tot nerveuze ver-
halen. De extase is op eeuwigheid gericht, ze schrijft zich in
het narcisme van de voyeuristische getuige in die terugglijdt
met de duiven in zijn maillot, in zijn geslacht, in zijn verlei-
ding en verleidelijkheid.

De receptie van de werken van Deufert en Plischke werkt
door middel van een verbinden van empathie en kinesthe-
tiek, associatie en herprojectie. Een directe decodering van
de beelden die de Frankfurter Küche (Leipzig) biedt is ana-
lytisch even moeilijk als die eenvoudig is op een gelijktijdig
open niveau. De poëtische, melancholieke Écriture in de
opgevoerde stukken werkt als metateken, als een politieke

In “directory” blijkt duidelijk Deuferts obsessie met de filo-
sofie van John Cage; als theaterwetenschapster heeft ze
haar dissertatie geschreven ‘John Cage’s Theatre of Presen-
ce’ (2000):

Hier citeert ze Cage:

My
mEmory

of whaT
Happened

is nOt
what happeneD

En in ‘directory’, onder de titel ‘how to risk beauty with
beauty’ vertelt ze ons: “Intussen bedronken we in onze
stamkroegen in Kreuzberg. Hoe kan iets nalaten, in het
dagelijks leven of in de kunst, een politieke daad worden?
Hoe kan het nog politieker worden dan bepaalde vormen
van actievoeren? Hebben artistieke en alledaagse handelin-
gen de mogelijkheid om samen te gaan met de onmogelijk-
heid van niets doen? (…) Mijn eigen gedachten liggen nog
steeds heel dicht bij Cage’s esthetiek van de stilte en leegte
maar ik wilde verder denken.”

In ‘inexhaustible’ zegt ze het volgende: “Ik had een (   ) in
gedachten maar de (   ) is nu uit mijn gedachten. / Ik heb ze
duizend maal geteld maar de (   ) is uit mijn gedachten. / Ik
kwam tot drie (   ), zonder dat ik ooit wist welke ervan de
juiste was. / Als ik zeg dat de (   ) uit mijn gedachten is, /
waar kan die dan gevonden worden, / een van die (   ), / Ik
zou hem vinden, die alleen, / zonder ooit in staat te zijn de
andere twee te vinden. / En zelfs als ik er twee zou vinden,
dan zou ik de derde niet kennen. / Nee, ik zou ze allemaal



benadering van de eigen en algemene nuchterheid tegen-
over de hedendaagse politieke praktijk, en niet als aura van
berustende esthetisering. Hun blik is alwetend. Het oog van
de orkaan beweegt ermee mee, zit erin gevangen, en het
zoekt de blik van de toeschouwer, de scanner van de obser-
vatie. Deze scanner is een anemoon, die langzaam door de
oceaan van gebeurtenissen wordt getrokken. Op zijn blade-
ren ontstaan schuimbelletjes, die zich van de bloem losmaken
en op de wervelingen van de gebeurteniswateren dansen, die
samenkomen in kleine eilandjes en die, overgeleverd aan de
tijdsstroom, verderdrijven. 

Uit: Helmut Ploebst, ‘Lacans ‘aha’ als Dopplereffect. 
De kunstenaarstweelingen Kattrin Deufert en Thomas Plischke’,
Janus, Jong talent / Nieuwe concepten, oktober 2004, p. 106-107 



Indien u juist hem niet bent maar u – of iemand
tussen of aan gene zijde van hem/u – of beide
tegelijk – of verschillende tegelijk, kan u eveneens
slapen.

Ik zat er net middenin – twee concepten waren klaar, de eer-
ste lezing geschreven en de outlines en onderzoeken voor
hoofdstukken in wording, toen een stop-moment mij afrem-
de. Mijn concepten werden plotseling door de gebeurtenis-
sen ingehaald en… ik zag mezelf misschien gedwongen om
alles weg te werpen. Dat wil zeggen dat ik me op dat
moment in stop-toestand bevond.

Ik hield me bezig met onder andere relatievormen – meer
bepaald met samenwerkings-, misschien zelfs samenzwe-
ringsmodellen van familie en vriendschap.
Het gaat in verschillende vormen over liefhebben en op dit
ogenblik over de dood van de liefde. Over afstand nemen
als aspect van nabijheid – over het niets – als noodzakelijk
moment van iets. Over de methoden van sterven en zwijgen
als mogelijkheden van het leven en van het spreken. Deze
lezing gaat over scheiding, over het opzeggen van de over-
eenkomst. Misschien is daarbij ook het vergeten interessant.
Het ontzettende, gelukkige moment, waarin iets aan niets
meer herinnert en plaats voor iets nieuws wordt.

STOP & GO  - als iemand slaperig is, moet hij slapen Wanneer men liefde bekijkt vanuit het aspect van ‘queerness’
– wanneer men het onbehagen van de seksen kent en zich
niet wil tevreden stellen met eenduidige geslachtelijkheid
en homogene begerigheid, worden relatievormen in hun
veelvuldige variaties interessant. Hoe kunnen filosofische
begrippen of esthetische strategieën ontwikkeld worden,
die ruimte verschaffen voor nog andere relatievormen dan
het burgerlijke huwelijks- en gezinsmodel?
Als mogelijke alternatieven voor het klassieke huwelijk en
de familie heb ik me beziggehouden met een hedendaagse
vorm van polygamie. Polygamie in de oorspronkelijke bete-
kenis van het woord betekent niets anders dan een kleine
familiegemeenschap van meerdere personen. Het zegt niets
over hun geslacht  of over de seksualiteit  tussen de leden
van deze gemeenschap. Het koppel – namelijk het hetero-
seksuele, reproductieve echtpaar zou niet als enig mogelij-
ke oorsprong van verwantschap moeten aangenomen wor-
den. Maar wat zou zulk een verwantschap dan doorheen de
tijd opleveren? Een groot deel van de traditionele relatie-
vormen – daarmee bedoel ik ook de homoseksuele families
– berusten minstens symbolisch op begeren en seksualiteit.
Ik vond het interessant om zo’n verwantschap eens los te
maken van begeren en seksualiteit. Waarop zou zulk een
verwantschap dan nog kunnen berusten? Eventueel op de
begrippen vriendschap, lust, erotiek of ook samenwerking/
samenzwering.

De kunstenaarstweeling lijkt me een verdere strategie van
de verkenning: het ‘koppel’ als tweeling. De tweeling is een
narcistische figuur, dat wil zeggen: hij bekijkt zichzelf in de
andere, en is zo een figuur van de zelfliefde, wat voor rela-
ties een wezenlijk element zou kunnen zijn.  De metafoor
van de tweeling is ontleend aan de terminologie van de
familie. Wanneer de tweeling nu een kunstenaarstweeling



is, verdwijnt de nuttigheidsdimensie, waaronder het echt-
paar in het familierecht nog steeds als een biologische
reproductie-eenheid wordt gezien. Tweelingen zijn zuster-
paren, ze staan met betrekking tot elkaar niet in het kruis-
vuur van het oedipale drama, want tweelingen zijn geen
modellen van begeerte, maar modellen van de lust. Ze spe-
len met elkaar – zonder een doel. De zin van hun spel is niet
reproductie maar creatie, misschien zelfs recreatie.

Stop

…wat kunnen de verwantschappen doorheen de tijd ople-
veren…?

Misschien vriendschap. Bijna terloops merkt Derrida in zijn
artikel ‘Politiek van de vriendschap’ op dat “respect en ver-
antwoordelijkheid, die met elkaar verbonden zijn en elkaar
voortdurend prikkelen, in de eerste plaats betrekking lijken
te hebben op afstand, ruimte en op de blik en in de tweede
plaats op de tijd, de stem en op het horen. Uit deze afstand
of respectvolle scheiding, die vriendschap als gevoel onder-
scheidt van de liefde, stamt het raadsel van de vriendschap.”
Zou het dus het moment van afstand zijn, dat de nabijheid
doorheen de tijd kan dragen en de niet-continuïteit, die uit-
eindelijk continuïteit verschaft?

Precies hier kreeg het stop-moment me te pakken. Bij mijn
verlangen naar continuïteit, tot de dood jullie scheidt…
Ik dacht dat polygame relatievormen grensloos genoeg
waren, om zich te kunnen behoeden voor het sterven. Ver-
gissing: het aanvaarden van de dood is, volgens Cage, de
bron van alle leven. In werkelijkheid gaat het dus om de lief-
de en op dit punt in mijn werk om de dood van de liefde.

De dood van de liefde is zodanig, alsof men zelf zou ster-
ven. Maar hoe overleeft men de dood, vraag ik me af? Vraag
ik u, want ik heb uw medewerking nodig, uw samenzwe-
ring, dat wil zeggen dat ik, die eigenlijk wij zijn, u uitnodig
om in deze ruimte te stoppen en verder niets.

Stop & Go

…wanneer iemand slaperig is, moet hij slapen… voor zover
Cage in zijn lezing over niets. Het is niet nodig aan continuï-
teit vast te houden, aangezien de onderbreking deel is van
de continuïteit. Het stotteren is een geschenk, de stilte rijk
aan klanken, die we anders niet hadden waargenomen. “Dit
is een lezing over iets en natuurlijk ook een lezing over
niets. Daarover, hoe iets en niets niet tegengesteld zijn aan
elkaar, maar elkaar nodig hebben om in gang te blijven.”
(Cage/voordracht over iets)

…Relaties als composities benaderen, als real time composi-
ties, waarvan iets en tegelijk niets kan worden afgelezen. En
op die manier kan deze muziek ons actief aan iets herinne-
ren, zodat haar niet-continuïteit het ons toestaat dat ons
leven met al de dingen die daarin gebeuren, eenvoudigweg
zijn wat ze zijn en niet gescheiden van elkaar.

Afstand nemen, stil zijn, zich op niets meer beroepen. Niets
meer dan horen en kijken. Terugkijken. Re/spect? Ver-ant-
woording? Hoe zal men antwoorden vanuit de afstand.
Wanneer stilte heerst?

Nadja Boris Schefzig

(vertaling Marlies De Munck)



De frankfurter küche werd in 2001 gezamenlijk door Kattrin Deufert, Pirk-
ko Husemann en Thomas Plischke opgericht. In 2003 namen Kattrin Deu-
fert en Thomas Plischke de artistieke leiding en Pirkko Husemann de pro-
ductie in handen. In het voorjaar van 2004 verhuisde de
kunstenaarstweeling Deufert + Plischke naar Leipzig, waar ze sindsdien als
frankfurter küche (Leipzig) met Heike Albrecht als productieleidster leven en
werken. Ze produceerden heel wat tekst-, audio- en videopublicaties, inter-
nationaal opgevoerde theaterstukken en kunstenaarsprojecten en curateer-
den symposia op de grens van/in bewuste confrontatie van theorie en prak-
tijk. Door de bewust niet binair gedachte formulering van werk en leven
positioneren ze zich in het bredere theaterveld. De thema’s van de frankfur-
ter küche, die om verlangen- en blikstructuren, vertalings- en overdragings-
processen en hun agenten cirkelen, ontstaan uit de interesse voor het thea-
ter als gezamenlijk gedeelde ruimte en tijd.

Kattrin Deufert werd op 27 juni 1973 in Würzburg geboren. Van 1992 tot
1997 studeerde ze theater-, film- en mediawetenschappen aan de Johann-
Wolfgang-Goethe-universiteit in Frankfurt/Main, aan de Royal Holloway Uni-
versity of London en aan de Vrije Universiteit van Brussel. Van 1994 tot 1999
was ze actief als vrije medewerkster aan het programmaonderdeel Nieuwe
Muziek van de Hessische Radio Frankfurt/Main en werkte ze aan de pro-
gramma-afdeling van het Goethe-instituut van Brussel. Ze werkte voor 
verschillende muziektheaterprojecten (onder andere met Heiner Goebbels,
Reinhild Hoffmann, Manfred H. Wenninger) en als regie- en dramaturgieas-
sistente. Van 1993 tot 1999 concipieerde en performde ze met de perfor-
mancegroep ‘Breakthrough...’ performancepartituren van John Cage. Van
1997 tot 2000 maakte ze als doctorandus deel uit van het college
“Lichaamsensceneringen” van de Vrije Universiteit van Berlijn en promoveer-
de met het werk ‘John Cages Theater van de aanwezigheid’. Sinds oktober
2000 werkt ze als postdoctorandus aan het college ‘Tijdservaring en esthe-
tische waarneming’ van de Johann-Wolfgang-Goethe-universiteit in Frank-
furt/Main. Ze is medeoprichtster van de Discursieve Polikliniek (DPK) van 
Berlijn.

Thomas Plischke werd op 12 april 1971 in Aschaffenburg geboren. Van
1992 tot 1995 studeerde hij filosofie en kunstgeschiedenis aan de Ludwig-
Maximilian-Universiteit in München. Hij volgde een uitnodiging van de Per-
forming Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) in Brussel, die hij in
1998 met een diploma afsloot. Voor zijn eindwerk werd hij in Amsterdam
tijdens het ITS-festival als “most outstanding performer” met de Philip-Mor-
ris-prijs bekroond. In 1998 en 1999 choreografeerde hij de drie solo’s ‘Fleur
(anemone)’, ‘l’homme A SORTIR AVEC son corps’ en ‘Demgegenüber Bor-
niertheit’, die op internationale performancefestivals vertoond werden. Naar
aanleiding van een opdracht voor het Springdance Festival stichtte hij samen
met Alice Chauchat, Martin Nachbar en Hendrik Laevens de performanceg-
roep B.D.C. Tussen 1999 en 2001 ontstonden de stukken ‘Events for televi-

sion’, ‘Affects’, ‘Affects (rework)’ en ‘(Re)SORT’, die hij regisseerde, choreo-
grafeerde en performde. Tijdens hun tweejarige samenwerking was B.D.C.
op talrijke festivals in Europa en Zuid-Amerika te zien. In 2001 ontwikkelde
Thomas Plischke als gastchoreograaf voor het Goethe-instituut van Rio De
Janeiro de choreografie ‘Nao se podere falar’ voor het Cia Etnica de Dança.
Sinds het begin van de samenwerking in 2001 ontwikkelde de frankfurter
küche de theaterstukken ‘As you like it (the art of self defence I)’, ‘Inexhaus-
tible (RW)’ en ‘Directory’, die in theaterzalen en op festivals in heel Europa
getoond werden. Voor het voorjaar van 2005 is ‘The (great) art of self defen-
ce II’ als groepsstuk voor vier performers gepland. ‘As if (it was beautiful)’ is
een coproductie van deSingel en ging in wereldpremière in juli 2004.




