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MUY COMPLICADO

WAT WILLEN DE MAKERS/SPELERS VERTELLEN/TONEN?  
GESPREK MET SARAH EISA

ARSENAAL/LAZARUS-dramaturge Sarah Eisa had halverwege het creatieproces van Muy Complicado 
een gesprek met actrices/theatermaaksters Laurence Roothooft en Els Olaerts.

Van wie kwam het initiatief voor dit project? 
Laurence: “Van mij. Ik heb al heel lang iets met Almodovar. Ik weet eigenlijk niet waarom, het is iets heel intuï-
tiefs. Telkens er een nieuwe film van hem uitkomt, ga ik kijken. Hable Con Ella is één van de eerste films die ik 
zag. Ik was toen een jaar of 12. Die film was voor mij een soort mijlpaal. Ik herinner mij dat ik het gevoel had dat 
er in die films dubbel zo hard geleefd werd als in mijn eigen leven en dat ik dacht: zo wil ik ook leven. Dat had 
veel te maken met het Spaans, met het dramatische, er gebeurt altijd zo veel in de levens van die mensen. Heel 
intens. Dat sprak me aan. En puur als actrice zeg ik altijd als grap: ‘Ik ben eigenlijk de ideale Almodovar-actrice’.”

Waarom vind je jezelf de ideale Almodovar-actrice? 
Laurence: “Dat is een moeilijke vraag…”
Els: “Heeft dat niet te maken met het te groot zijn…?”
Laurence: “Ja. Die vrouwen zijn altijd zo groot, die praten altijd te luid, met veel gebaren en heel rap en dan dat 
Spaans... Ik heb altijd het gevoel dat ik te groot ben voor Vlaanderen, puur van gestalte. En ik heb ook altijd de 
neiging om iets te luid te praten.” 
Els: “Ja, ik heb dan bijvoorbeeld hoofdpijn en dan brult Laurence in mijn oor: ‘Moet je een pilletje hebben?’ Veel 
te luid. Te groot en te luid. Maar wel tof, hé.” 
Laurence: “En die manier van zijn krijgt gewoon heel veel ruimte in de Almodovar-films. Er wordt daar nooit 
de draak mee gestoken. Hoe je ook bent, dat wordt altijd serieus genomen.”

Hoe werd dat verlangen van jou om daar een voorstelling rond te maken dan concreet? 
Laurence: “Ik had inderdaad dat verlangen. En toen zat ik eens met Steven Beersmans op de trein en ik vertelde 
hem dat ik de ideale Almodovar-actrice ben, dat ik een voorstelling ga maken en dat ik Pedro Almodovar ga 
uitnodigen. Dat gaat dan een soort van open auditie zijn die ik zelf organiseer. En Steven zou dan een soort 
manusje-van-alles zijn, zowel casting director als stylist, als cameraman als degene die het drinken brengt, al-
les moet hij voor mij doen. Ik zou echt zo de diva zijn. En in mijn fantasie zou er nog een persoon bij zitten, 
in een soort van  gigantische dragqueen outfit die alles saboteert, en dat zou Randi zijn. Dat was het oorspron-
kelijke idee. Met Randi De Vlieghe heb ik vijf jaar geleden samengewerkt, bij de dansvoorstelling ‘ZOO doen 
ze de dingen’. Randi was de choreograaf/maker van die voorstelling. Steven en ik, wij hebben daar auditie voor 
gedaan. Steven en ik zaten in dezelfde groep, maar we kenden elkaar toen niet. We zaten in een soort van rare 
dansimprovisatie. We keken elkaar in de ogen en zagen meteen dat we maatjes waren, want er zaten daar ver-
der allemaal dansers die super goed konden dansen en wij... Wij waren meer spelers. Dus dat was mijn eerste 
ontmoeting met Steven. ‘ZOO doen ze de dingen’ werd echt een prachtige voorstelling. Ik vind de manier van 
werken van Randi fantastisch en ik vertrouw hem heel erg. Ik wou een voorstelling maken met Randi voor het 
avondcircuit, ook omdat Randi vooral in het jeugdtheater werkt. En toen hebben we dat idee besproken met 
Willy Thomas (artistiek leider van ARSENAAL/LAZARUS). Hij vond dat meteen een heel goed idee maar hij 
wou heel graag dat er meer vrouwen aanwezig zouden zijn. Omdat Almodovar de vrouw op een voetstuk zet. 
Ze spelen altijd de hoofdrol, daar gaat het over, en de mannen zijn eigenlijk een beetje de bijfiguren. Dat vond 
ik goed en ik wou dan graag drie vrouwen van verschillende leeftijden. Randi wou heel graag met Isabelle Van 
Hecke werken en ik wou heel graag met Els Olaerts werken. Helaas is Isabelle nu uitgevallen omdat haar voet 
gebroken is en die breuk bleek heel serieus te zijn. Dat is heel jammer.” 
Els: “Nu is toch wel een beetje het evenwicht verstoord. Eerst waren het drie vrouwen van verschillende leeftij-
den tegenover twee mannen. Dat is iets anders dan nu plots een jonge en een oudere vrouw, de tussenschakel 
ontbreekt nu toch wat.” 
Laurence: “We moesten ons heruitvinden als groep. We hebben dat heel lang voor ons uitgeschoven omdat we 
dachten dat de mogelijkheid bestond dat Isabelle zou terugkomen. Maar nu is de knoop doorgehakt, we maken 
en spelen met vier.”
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Heb jij ook iets met Almodovar, Els? 
Els: “Nee, eigenlijk niet. Als ik nu zijn films zie, dan denk ik: ‘Ah ja, ik heb die ooit wel gezien.’ Maar dat heeft bij 
mij blijkbaar toen niet zo’n grote indruk gemaakt. Maar als ik ze nu opnieuw bekijk, begrijp ik het universum 
van Laurence wel, en dat klopt ook wel.”

Hoe gaan jullie concreet te werk om hier een voorstelling over te maken?  
Els: “We hebben veel van zijn films bekeken. En dan geïmproviseerd.” 
Laurence: “We zijn beginnen improviseren vanuit het niets, wat wel goed was. Maar natuurlijk rijd je jezelf dan 
snel vast omdat je in het ijle aan het improviseren bent. Nu zijn we echt aan het onderzoeken wat werkt. Wan-
neer krijg je de feeling van Almodovar zonder dat het een parodie wordt of belachelijk wordt? Want je zou er 
heel snel een parodie van kunnen maken. We zijn nu echt aan het bekijken waar de kracht van Almodovar zit 
en wat wij ermee gaan doen.” 
Els: “We voeden ons ook nog door een hoop andere films en documentaires. We hadden snel het gevoel dat 
onze oorspronkelijke focus, het fenomeen dragqueen, niet de hele wereld kon zijn, omdat we daar snel op uitge-
keken waren. Daar gaan zeker restanten van overblijven. Maar verder hebben we ons ook laten inspireren door 
films zoals ‘Transamerica’ waar een vrouw een man speelt die een vrouw wil worden. En ‘Paris is burning’ over 
een hoop junks en marginalen die bals houden, waar ze dan kunnen zijn wie ze echt zijn. De één is dan drag-
queen, de ander heeft dan een driedelig pak aan want die wil CEO zijn. Dan zie je dat het vooral gaat over: ‘Kijk 
naar mij zoals ik ben’. Dat is eigenlijk de essentie. En daarbij de films van Almodovar die vormelijk heel straf 
zijn. Maar je zit daar op een bepaald moment ook met enige afstand naar te kijken. Dat is allemaal heel goed 
geconstrueerd. Wat kunnen wij daar dan aan toevoegen? We zijn ook Vlamingen, wat al iets helemaal anders 
is dan het zuiderse temperament.” 

Dus een belangrijk thema is vooral ‘Kijk naar mij zoals ik ben’? 
Laurence: “Zeker! Het zal ook gaan over jezelf transformeren versus jezelf niet transformeren. Aan de ene kant: 
‘Kijk, dit ben ik door middel van wat ik aan heb.’ En aan de andere kant: ‘Dit ben ik door middel van wat ik niet 
aan heb, want ik heb dat allemaal niet nodig om te tonen wie ik ben. Dit is genoeg.’ ”

En dan vooral op vlak van gender of is dat niet meer zo belangrijk in jullie zoektocht? 
Laurence: “Jawel, ook. Dat kan er wel nog bij zitten, maar het is geen hoofdthema.” 
Els: “Ik heb vaak het gevoel dat Almodovar het verschil tussen de twee seksen niet maakt. Hij creëert veel meer 
sterke vrouwenrollen dan andere cineasten. Dat is echt straf. En veel mannenrollen zijn echt bijrollen. Er zijn 
niet veel films van hem waarin mannen een belangrijke rol spelen.”  
Laurence: “En vaak zijn dat ook heel atypische mannenrollen.” 
Els: “Ik denk soms dat hem dat koud laat of dat dat nu mannen, vrouwen, transgenders of travestieten zijn...  
Hij schetst eerder een wereld van ‘Kijk, dat is er wel allemaal.’ ” 

Zonder te oordelen. 
Els: “Zonder daarover te oordelen. Hij wordt nooit moraliserend. En dat vind ik eigenlijk heel straf. Zeker toen 
hij begon, in die tijd, waar waren we toen met onze Vlaamse cinema? Toen zei hij al: ‘Kijk, voilà, het is er wel 
allemaal, dat bestaat allemaal’.” 
Laurence: “Hij heeft een podium gegeven aan heel veel creaturen die rondliepen in Madrid, in een bepaalde 
underground scene, in een tijd waarin Spanje nog heel conservatief was  en dat nog steeds conservatiever is dan 
Vlaanderen. En hij heeft daardoor de film in het algemeen ook beïnvloed.”

Als ik dat allemaal hoor, dan verwacht ik niet per se een samenhangende verhaallijn? 
Els: “Dat weten we nog niet. We sluiten dat niet uit...” 
Laurence: “Maar een well-made play gaat het zeker niet worden.” 
Els: “Maar het is ook niet zo dat we willen dat de mensen naar huis gaan en denken: ‘We weten echt niet waar-
over het ging.’ ”
Laurence: “Het kan wel een associatieve voorstelling worden. Maar dan zal je als publiek wel goed weten dat het 
dat is en dat je daarachter niets anders moet zoeken. En dat gewoon de kijkervaring belangrijk is.”
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Als ik hier zo rondkijk in jullie repetitieruimte, dan verwacht ik wel iets heel expressiefs, iets met felle 
kleuren, felle kostuums,...
Els: “Zowel de belichting alsook de kleuren gaan heel erg in de Almodovar-stijl zijn.”
Laurence: “Ja, belichting is erg belangrijk. We repeteren nu al met licht. Wat doet rood of blauw licht met de 
kostuums, de sfeer of de personages? We merken ook dat het niet werkt als we gewoon iets uit de losse pols 
doen. Het moet heel afgemeten zijn. We moeten duidelijke keuzes en een duidelijke choreografie van de scènes 
maken. Maar daar is Randi gelukkig heel goed in. Zijn oog als choreograaf is daarin zeer bepalend.” 

Wordt het dan een zuivere bewegingsvoorstelling of gaat er ook tekst aan te pas komen? En schrijven  
jullie die tekst dan zelf? 
Els: “Nu ontstaat er veel tekst uit improvisatie. En dan komt Jan Sobrie erbij, als eindregisseur. Via hem krijgen 
we telkens feedback en nieuwe input.”
Laurence: “Jan is hier vorige week al een keer geweest, toen hebben we voor hem een toonmoment gespeeld. 
Om van te huilen slecht, natuurlijk. Dat is altijd zo bij een eerste doorloop. Maar dat was voor hem wel goed 
om te zien waar we staan en hij heeft daar toen ook heel zinnige dingen over gezegd. En dan hebben we gezegd: 
‘Laat ons nu maar weer een paar dagen met rust. En dan gaan we weer een nieuwe worp doen.’ En zo gaan we 
proberen dichter en dichter bij de voorstelling te komen. Jan gaat ons daarbij op bepaalde vlakken zeker heel 
erg kunnen en moeten helpen.” 

Heb jij als initiatiefneemster nog steeds een soort trekkersrol, Laurence, of is het nu een heel collectief proces? 
Els: “Het is een collectief proces waarbij Randi de meeste voorzetten doet.”
Laurence: “Maartje van Bourgognie (kostuum) en Michiel Van Cauwelaert (vormgeving) zijn ook heel belang-
rijk en heel nauw verweven met het proces. Die komen ook met ideeën af, die kijken ook heel vaak en die zijn 
ook echt medemakers. We zijn allemaal samen naar het eindproduct toe aan het werken zonder dat er iemand 
probeert daar zijn ding van te maken. Randi speelt natuurlijk ook gewoon zelf mee maar het goede aan Randi 
is dat hij, doordat hij danser is, de dingen soms op een heel andere manier benadert. En dat is heel interessant. 
En dat kan soms dingen heel erg opentrekken waardoor je niet zo in ‘toneeltje’ vervalt.” 

En hoe zien jullie nu de komende weken nog? 
Laurence: “Hard werken.” 
Els: “Keihard werken!” 
Laurence: “En het hoofd koel houden. En ons blijven amuseren. Want we amuseren ons echt wel heel hard.” 


