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Karel Tuytschaever, acteur en theatermaker, presenteert op zaterdag 11 oktober nieuw werk 

in HETPALEIS in Antwerpen. 

Gesteund door een ontwikkelingsgerichte beurs, voerde Karel een onderzoek naar ‘lichaam & 

identiteit’. Hij maakte een film (Bare Romance), en schreef een hedendaagse theatertekst (De zoon). 

Daarnaast werkte hij aan het opschrijven van zijn visie op het lichaam van de uitvoerende kunstenaar 

(De anatomie van het identiteitsloos lichaam), vanuit zijn werk als docent Drama & Dans aan het 

Koninklijk Conservatorium Antwerpen.  

Karel: “Eigenlijk bepaalt het lichaam de identiteit, en niet de taal. Taal ontstaat uit lichaam: hoe sta 

je, hoe spreek je.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel en het onderzoek. 

In eerste instantie ging Karel Tuytschaever (°1985) zijn interesse uit naar hedendaagse dans om 
uiteindelijk in 2007 af te studeren aan de acteursopleiding van het Koninklijk Conservatorium van 
Antwerpen, onder leiding van Dora van der Groen. Zijn achtergronden in theater en dans spelen een 
cruciale rol voor zijn ontwikkeling als speler en maker. 
 
Als acteur en danser was hij op toneel te zien in een verscheidenheid van voorstellingen. Oa bij De 
tijd, Toneelhuis & Schauspielhaus Wien, HETPALEIS, Detheatermaker & Lab. Troubleyn/Jan Fabre, De 
Parade & Kaaitheater, Barre Weldaad, Frascati, Hertogshaest en Over het ij. Op tv is hij op dit 
moment als gastacteur te zien in Familie. Daarnaast speelde hij gastrollen in series als Witse, Zone 
stad, Aspe, Binnenstebuiten, Crimi clowns, De kroongetuigen, Tom & Harry en Code 37. In De Vijfhoek 
was hij één van de vaste personages. Verder is Karel ook te zien in verschillende films, zoals onder 
andere Do you know what love is, De handel in emotionele goederen, Rotkop en 46,XX. 
 



Sinds 2009 is Karel spel- én bewegingsdocent aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, waar hij 
ook mentor is en assisteerde bij de voorstelling Venn (KCA, Desingel en Eastman/Sidi Larbi 
Cherkaoui). Daarnaast gaf Karel verschillende workshops in opdracht van Toneelhuis, HETPALEIS, 
KunstZ en theaterwerkplaats Nest.  
 
In zijn eigen werk onderzoekt Karel het gebruik van naakt, intimiteit en erotiek in de kunsten. 
Afgelopen seizoen maakte hij voor Theater Stap de theatervoorstelling Pia Madre. Voor HETPALEIS 
schreef hij de tekststudie Man (2010) en de theatertekst Oksel (2012). Hij maakte de 
installatie 0000.5 (2009), de dansstukken Empty (2009) en Slave to the meat (2012).  
 
In 2013 kreeg hij ontwikkelingsgerichte steun voor een drieluik waarin hij dieper ingaat op ‘lichaam & 
identiteit’. De korte film Bare Romance, de theatertekst De zoon en het werkstuk De anatomie van 
het identiteitsloos lichaam zijn daar het resultaat van.  
 

Karel: “Het is een manier om duidelijkheid voor mezelf te scheppen. Omdat ik zo verscheiden 
werk, heeft het onderzoek verschillende vormen. De basisvraag was: oké, een lichaam op een 
scène, danser of acteur, wat vertelt dat? In hoeverre bepaalt het lichaam de identiteit? In het 
begin sprak ik trouwens van ‘identiteit en lichaam’; inmiddels is het ‘lichaam en identiteit’ 
geworden.” 
 
“Enerzijds is het een onderzoek geworden naar de codes van film, naar wat een lichaam daar 
vertelt. Wat vertellen lichamen op een scherm en hoe bepaal ik als maker mijn visie 
daarop?” 
 
“Het andere onderzoek was: hoe schrijf je een speltekst zodanig, dat de speler met zachte 
aandrang wordt gedwongen naar alleen één manier van spelen, die ook daadwerkelijk een 
lichamelijke speelwijze als resultaat heeft? Hoe zet de tekst -zonder geschreven 
regieaanwijzingen- de speler ertoe aan, om met zijn lichaam te gaan spelen?” 
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De film Bare romance. 

Een vrouw wacht op de komst van een man. Ze kennen elkaar niet. Het enige wat hen bindt, 

is de afspraak om elkaar te ontmoeten en te gebruiken. In een leeg huis in een bos worden ze 

geconfronteerd met hun zoektocht naar liefde, en met hun ambivalente seksualiteit. 

In de film volgen we een jonge man en vrouw (beiden ex-(dans)studenten van Karel), die op zoek zijn 

naar liefde. Ook al weten ze voor zichzelf nog niet precies onder welke vorm ze die liefde willen 

beleven. Hun zoektocht bindt hen. Ze beslissen om elkaar te gebruiken en zetten hun lichaam in om 

antwoorden te vinden. Bare Romance duurt 32 min. en is vrijwel volledig tekstloos. De film neemt 

ons mee naar een wereld waarin de lichaamstaal spreekt. We zijn de stille toeschouwer die bij de 

ontmoetingen aanwezig is.  

“Zelf ben ik homo. Het gegeven homoseksualiteit zit ook in de film, maar het mocht niet het 

uitgangspunt worden. Het gaat over identiteit in de bredere zin, waar ook seksuele voorkeur 

een deel van is.” 

Karel kon voor zijn film rekenen op de ervaring van gevestigde waarden als Diederik De Cock 

(Sounddesign – Guy Cassiers, Wim Vandekeybus, Bl!ndman Quartet, An Pierlé, Peter Vermeersch, 

Zita Swoon), Frederik Van de Moortel (Soundmix – The Team, Halfweg, Code 37, Vermist, Zot Van A), 

Ruth Peeters (Setdesign – Labyrinthus, The Spiral, De Ronde, Duts, Dirty Mind), Labhise Allara 

Mandango Ciratu (Make-up – Broken Circle Breakdown, Deadline 25/5, Code 37), Chris Snik 

(Kostuum – WArd/waRD, HETPALEIS, Ultima Thule, Het Gevolg, Toneelgroep Maastricht), Judith Van 

Herck (Lingerie – Linkeroever, Kid, Badpakje 46). 

Daarnaast werkte Karel samen met talentvolle, net afgestudeerde filmmakers die hij als acteur 

ontmoette in eerdere projecten. Zo kreeg de beloftevolle Maxime Desmet (DOP – Team O’Neill, 

Gunther D, Sioen, Zielbeeld) de ruimte om mee het lichaam van de acteur anders te bekijken. Hij 

werd technisch bijgestaan door ondermeer Hannes Bruyneel (Focus puller – De Ridder) en Lothar 

Legon (Electro – Tom & Harry, Son Seul). 
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De theatertekst De zoon. 

Een man is alleen. Zijn vrouw is weg. Zij liet haar zoon - uit een ander huwelijk - bij hem 

achter. Hij wordt noodlottig verliefd op zijn stiefzoon, die op zijn beurt zijn avances afwijst. 

Wanneer de vrouw terugkomt, verandert alles. 

Karel: “Ik ben vertrokken vanuit Phaedra, een stuk dat ik op het Conservatorium heb gespeeld 
(in de rol van Hippolytos), en dat voor mij een soort oertekst is over lichamelijkheid en 
lichamelijke driften. Ik wilde die tekst met mijn wereld confronteren, en heb ervoor gekozen 
om alle genders om te draaien. Daardoor kwam ik onmiddellijk bij de vraag: hoe praat een 
vrouw en hoe praat een man? De wijzen van beslissingen nemen verschillen, evenals de 
motieven. Zo ontdekte ik dat de theatertekst niet over het verhaal of de situatie moet gaan, 
maar over de personen. Het gaat over Hippolytos, en zo kwam ik uit bij De zoon.” 

 
Elementaire conflicten, innerlijke vrijheid, gruwel en dood. Elke maker die zich daarmee bezig houdt, 

komt haast onvermijdelijk uit bij klassieke tragedies. Bij de Griekse schrijvers is het immers ook 

moord en doodslag, misdaad en incest wat de klok slaat. Ook Sarah Kane greep terug naar deze 

antieke Phaedra-tragedie. Het verbaast ook niet dat haar Phaedra’s love (1996) een nogal gruwelijke 

variant is. Daarvoor heeft ze, zoals trouwens vele voorgangers, haar inspiratie niet in eerste instantie 

gezocht bij Griekse modellen, maar bij Seneca (circa 65 n.Chr.). Ook Jean Racine inspireerde zich 

hierop voor Phèdre (1677). Hugo Claus’ versie Phaedra (1980) is de meest gekende in Vlaanderen. 

Karels opzet was een nieuwe, hedendaagse versie te schrijven van dit Phaedra-verhaal. Maar waarin 

verschilt de klassieker dan inhoudelijk van zijn versie? 

“Om maar één tipje van de sluier te lichten: in mijn tekst is Phaedra geen vrouw, maar een 

man. Ook mijn gender-thematiek werd erin verwerkt. Alle relaties, motieven en 

doelstellingen gebeuren daarom op een andere manier dan in het origineel.” 

Dora van der Groen is de kiem van dit project. Tijdens zijn opleiding aan het Koninklijk 

Conservatorium Antwerpen speelde Karel haar bewerking van deze tragedie tijdens haar spellessen. 

Haar boeddhistische aanpak van het vak, gebruikt Karel niet alleen in zijn leven, ook in zijn docent- en 

kunstenaarschap vormt zij de wortels. Met deze ‘hertaling’ wilde hij terug naar de (intense) essentie. 

Waarin verschillen een man en vrouw in hun keuzevorming of in hun omgaan met een tragische 

gebeurtenis? Het volledige verhaal werd hervormgegeven vanuit een ander perspectief. 

“Wat is het motief van mijn personages? Hoe praatgraag zijn mijn personages? Hou ik de tekst 

vloeiend, of niet? Groeit de verhaallijn? Groeit elk personage? Als acteur (ik ben geen schrijver) 

kan ik me makkelijk -via de emoties- verbinden tot de motor van het handelen van een 

personage. Ik neem ieders standpunt in en trek op die manier hun lijnen zuiver. De 

basisemotie die als motor gebruikt wordt bij een speler, werkt in mijn dramatisch werk vaak 

als uitgangspunt. Per scène kies ik voor één van de drie kernreactoren, ik gebruikte ze nooit 

door elkaar: troost, hoop of onmacht.” 

De (uitsluitend) dialogen zijn herleid tot 8 gesprekken waarbinnen mensen de grootste intimiteit met 

elkaar delen. Vaak zijn dat situaties van confrontatie, gaande van een ruzie tot op het bot, over een 

perverse bekentenis, tot een intense liefdesverklaring. 

 



 

 

Het werkstuk Het identiteitsloos lichaam. 

Karel: “Voor het derde luik, het essay, had ik me oorspronkelijk een performance voorgesteld, 
waarbij de lichamen op scène zouden tonen wat voor beeld ik heb van wat een identiteitsloos 
lichaam is. In het kader van wat ik doe op het Conservatorium, waar ik zoveel lichamen zie 
en bekijk, drong zich de notie van het identiteitsloze lichaam op: ik moest uitvinden wat je als 
performer, danser, acteur nodig hebt om oprecht op de scène te staan. Het essay vat het 
traject samen dat je als performer moet gaan, om tot een zuiver denkend lichaam op de scène 
te worden.” 

Karel gaat op zoek naar wat het lichaam communiceert op de speelvloer, zonder het bestaan van 
enige theatrale code. De missie is om erachter te komen of een lichaam kan worden gestript van zijn 
geschiedenis, tot het zuivere lichaam zonder identiteit. Karel observeert vanuit zijn achtergrond 
verschillende makers en performers, maar ook zijn studenten drama en dans aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen. Hij stelde niet alleen zichzelf de vraag, ook aan Bart Van den Eynde, 
Peter De Graef, Koen Broos, Hilde Wils, Stephan Vanfleteren, Jean Bernard Koeman, Hertog Nadler 
en anderen. 

“Een meerwaarde aan les te geven aan spelers en aan dansers is te ervaren, dat het bij beiden 

over hetzelfde gaat; ongeacht of je techniek spreken is of bewegen. Hoe kun je je 

persoonlijkheid binnen je techniek ontwikkelen? Dat is de opgave. Dus tegen dansers zeg ik: 

sta eens stil en spreek. Tegen de anderen zeg ik: nu genoeg gesproken, we gaan alleen maar 

staan. En dat is dan de grote crisis! En ja, die is nodig. Je kunt in een school niet meer doen dan 

de mensen ervan bewust maken, dat acteren of dansen niet is wat je denkt.” 

“Het enige dat je kunt doen, als maker tegenover je spelers, als collega’s samen op een scène 
is: teruggaan naar wie je bent.” 
 

 

 

 

Redactie: Kaat Haest 

Interview: Hans Dowit, voor Forum. 
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