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De beroemde choreograaf en theater-
maker Sidi Larbi Cherkaoui brengt de
Japanse manga-esthetiek tot leven in
de spectaculaire productie Pluto. Over
robots, haat en het collectief.

Robots op de planken
in de manga-esthetiek

JACOB HAAGSMA

H
et is een monsterproduc-
tie, Pluto, uiterst specta-
culair en ongewoon com-
plex. In totaal telt het ge-

zelschap zo’n 42 koppen, Japanners,
van wie er maar een paar Engels
spreken. Robots nog niet eens mee-
gerekend, al spelen zij wel een ui-
terst belangrijke rol in deze manga-
adaptatie.

Regisseur Sidi Larbi Cherkaoui
(uit Antwerpen, Vlaamse moeder,
Marokkaanse vader) is choreograaf,
maar Pluto is veel meer dan een
dansvoorstelling. Het is een bewer-
king van een achtdelige reeks man-
ga-boeken (manga is een Japans
soort stripverhaal) van Naoki Urasa-
wa, gebaseerd op Astro Boy van de
invloedrijke, op het Westen georiën-
teerde Osamu Tezuka, inspiratie-
bron voor Cherkaoui’s eerdere dans-
voorstelling TeZuKa.

,,Ik ben eigenlijk niks, hè”, zegt
Cherkaoui in sappig Vlaams. ,,. Het is
niet zo’n grote sprong van choreo-
graferen naar regisseren. Natuurlijk
doe ik het altijd met een grote liefde
voor beweging. Maar evenzeer voor
de beweging in het hoofd, als het
gaat om personages. Het gaat om de
verhalen die we kunnen vertellen
met het lichaam.”

In Pluto spelen robots een belang-
rijke rol, daar isrijke rol, daar is
het science-fic-
tion voor. Som-
mige zijn zo ge-
avanceerd dat
ze door mensen
worden ge-
speeld. Andere,
zoals de 4 meter
hoge titel-hoge titel-
schurk, worden voortbewogen door
leden van de crew, als waren het pop-
penspelers.

Pluto is eigenlijk een Japanse pro-
ductie, van het gezelschap Bunka-
mura, dat het stuk nu naar Europa
brengt. Bijna drie jaar geleden werd
het al gespeeld in Tokio. ,,Een onge-
looflijke ervaring, heel fijn om me te
verdiepen in iets wat ik al ken sinds
mijn kindertijd: de wereld van de Ja-
panse manga en anime, de esthetiek
die daarmee gepaard gaat. Om dat te
vertalen in theater, dat is ook heel
nieuw denk ik.”

Beeldtaal en esthetiek van de
manga, de personages: voor het pu-
bliek in Japan was het gesneden
koek. Daar hebben de kijkers in Eu-
ropa nog wel een kluif aan, ook al
omdat de voertaal Japans is. Maar let
straks op de fraaie en inventieve ma-
nier waarop die boventitels op

steeds wisselende plekken in het be-
weeglijke decor geprojecteerd wor-
den, en vergaap u dan meteen aan de
uiterst trefzekere projecties en de
prachtige manier waarop men de ka-
ders, de essentie van de manga, in de
voorstelling verwerkt heeft.

,,Ja, tuurlijk”, zegt Cherkaoui, ,,dat
maakt cultuurmaakt cultuur
zo boeiend. Het
kan niet alle-
maal vertaald
zijn naar je ei-
gen wereld-
beeld. We den-
ken al heel snel
dat we de we-
reld kennen enreld kennen en
begrijpen, dat

we alles al gezien hebben. Maar ik
hoop dat het publiek verrast wordt,
dat het nieuwsgierig wordt naar de
bronnen. Als er maar een paar men-
sen zich gaan verdiepen in die man-
ga’s, dan is mijn missie al een beetje
geslaagd.”

Er zit veel waarheid in die manga’s

en zeker in de reeks die ten grond-
slag ligt aan deze voorstelling, zegt
Cherkaoui. ,,Het oorspronkelijke
verhaal is nog veel complexer dan
deze voorstelling, met veel meer
personages. Het is bijna Shakespea-
re, in de manier waarop die persona-
ges verband met elkaar hebben en in
interactie gaan met elkaar. In die zin
is het wel fijn om het theaterpubliek,
dat Shakespeare immers wel ge-
wend is, hiermee te confronteren.”

Het publiek in het Westen zal de
manga eerder zien als iets kinder-
lijks dan als het equivalent van Sha-
kespeare. ,,Maar in die kinderlijke
blik zit ook iets overstijgends. Dat
gaat voorbij aan de vooroordelen
die je als volwassene ontwikkelt. Ik
heb zelf ook bepaalde vooringeno-
men ideeën, maar die moet ik elke
dag in vraag stellen.” Hij wijst op
zichzelf. ,,Ik ben een heel blanke
man, maar zodra mensen mijn
naam horen, zie ik dat de perceptie
verandert. Hetzelfde gebeurt als ie-
mand merkt dat je homoseksueel

bent.” In Pluto hebben de geavan-
ceerde robots, die eruitzien en han-
delen als mensen en die zowaar
emoties voelen, te maken met meer
of minder subtiele vormen van uit-
sluiting, met eigen wetgeving zelfs.
En toch is er een robottenpaar met
een kinderwens. ,,Daar staan men-
sen niet bij stil.” Manga biedt een
blik op een wereld die ons iets leert
over de onze, maar die toch anders
is, op heel veel vlakken. Schuilt daar-
in de bron van de fascinatie die de
jonge Sidi Larbi koesterde voor dit
genre?

,,Veel kinderen voelen zich buiten
de boot vallen. Sommigen forceren
zich dan om toch in de kaders te pas-
sen, en dwingen anderen om dat ook
te doen. Ik kan dat wel, mezelf aan-
passen, als een kameleon, maar bin-
nenin ben ik revolutionair. Elke keer
als ik gedefinieerd word als iets, een
choreograaf, een danser, heb ik juist
de neiging om te zeggen: dat ben ik
niet. Ik wil me niet vast laten leggen
op één identiteit. Dat is dodelijk. Het
gaat mij meer om samen werken, sa-
men denken, samen dromen, samen
uitvoeren.”

Dat rijmt dan met de Japanse cul-
tuur, die ook meer draait om het col-
lectief dan om het ‘ik’. ,,Zelfs in de
taal zit dat idee: niet steeds vanuit
het ego vertrekken, maar meer van-
uit een verbintenis met de omge-
ving en de functie die je hebt ten op-
zichte van anderen. Dat klinkt als
een zelfopoffering, maar het is een
andere manier van zijn. Die ook veel
voldoening kan geven.”

De titel, Pluto, verwijst naar de ou-
de Griekse god van de onderwereld,
en niet naar het malle hondje met
die naam uit het universum van
Walt Disney. Nogal een tegenstel-
ling met de wereld van de manga.
,,Disney ging voor een soort homo-
geniteit, dezelfde soort interactie
tussen de personages, man-vrouw.
Tezuka, qua invloed met Disney te
vergelijken, was zich altijd bewust
van de kracht van het collectieve, en
van het individu ten opzichte van
anderen, en dat elk individu, jongen,
meisje, man, vrouw of eender wat
ertussen, zelfbeschikking heeft, en
iets kan betekenen voor anderen.”

Atom, de held van het verhaal, is
een robot, maar ook een jongetje,
Astro Boy, in de westerse wereld.
,,Hij is kwetsbaar, en tegelijk een ver-
zoenend element. Hij wil niet
slechts de slechterik grijpen, hij ziet
in dat die andere kant ook pijn heeft.
Het heeft mij zo geholpen om zulke
personages te vinden in die Japanse
manga- en anime-wereld. Ze contex-
tualiseren het slechte, ze maken het
veel duidelijker. Niet iets om van
weg te lopen, maar om te begrijpen
en op in te spelen.”

Begrijp de andere kant, zegt Cher-
kaoui, en begrijp jezelf. ,,Wat doe je
met haat? In dit verhaal heeft elk
personage zijn eigen parcours, zijn
eigen lijn. Elk personage is slachtof-
fer van zijn eigen keuzes. De een ver-
liest zich in wraak, de ander wordt
onverschillig. Maar je moet kunnen
vergeven. Dat klinkt naïef, maar is
heel essentieel. Leer om te gaan met
dingen die je parcours kunnen ver-
storen. Vergeven hoort daarbij.” Hij
haalt nog eens diep adem. ,,Dat zijn
echte thema’s voor mij, in mijn le-
ven en in Pluto.”
Pluto: donderdag, vrijdag, zaterdag,
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‘Het is bijna
‘Shakespeare,
met al die
personages’

‘Het slechte is
niet iets om
van weg te
lopen’

‘Pluto’ is uiterst
spectaculair en
ongewoon
complex


