
Fc Bergman laat zich opnieuw opmerken met een ambitieus project. 'De Terminator Trilogie' 
verrast met tal van poëtische beelden. Een ongetwijfeld merkwaardige voorstelling. 
Video 
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FC Bergman is een jong collectief van zes theatermakers, dat in de voorbije jaren veel aandacht heeft 
getrokken. Dat komt niet alleen omdat hier nieuwe talenten op het podium staan, maar vooral omdat 
ze zich laten opmerken door ambitieuze projecten. Geen moeite is hen te veel, en om alles gedaan te 
krijgen wat in deze breinen der verbeelding rondspookt, moeten ze heel wat middelen bij elkaar 
krijgen. Het wonderlijke is dat ze daarin slagen. Zo ook met De Terminator Trilogie. 
Bij de première was het onmiddellijk prijs. FC Bergman heeft ergens in de Antwerpse haven een groot 
terrein uitgekozen, waar ze een tribune in de open lucht hebben geplant. Het publiek wordt er met 
bussen naartoe gevoerd. We stapten nog maar net uit en daar het begon te regenen. Geen nood : 
iedereen kreeg regenbescherming en de voorstelling kon gewoon beginnen. Gewoon was het echter 
niet, want de weersomstandigheden verleenden aan de eerste beelden een vreemde spanning. Daar 
kwamen ze dan opgestapt, een grote groep mensen – figuranten en acteurs-, sommigen in 
avondkledij, anderen in stadskledij. Vele blote schouders ook, waar nu het water op neerplensde. 
 
Een landschap van objecten 
Op de grote open vlakte staan objecten uit de huiskamer: een collectie tafels, stoelen, sofa’s, een 
luchter, een biljarttafel en een wc-pot, waarvan grondig wordt gebruik gemaakt. Deze mensen zitten, 
staan of dwalen door het landschap, terwijl vanop een reclamebord Schwarzenegger- de Terminator 
van de gelijknamige film van James Cameron - triomfantelijk op hen neerkijkt. Het publiek kijkt toe, 
want een dramatisch verloop is er niet. Na een tijd komt iedereen naar voor en buigt alsof de vertoning 
is afgelopen. Maar dan komt één van de magische momenten van de voorstelling: alle objecten 
beginnen te bewegen, en schuiven langzaam over het terrein naar achteren weg. 
Slechts één man blijft over en hij vergast ons op een lange solo. Je kunt rond hem een verhaal 
construeren. Hij wordt herboren en moet de lege wereld ontdekken. Hij loopt van links naar rechts en 
als bij toeval stoot hij op een object waarmee hij aan de slag gaat. Het is dus een nauwkeurig 
geprepareerd terrein waarin hij rondloopt. Hij doet zijn gevoeg op de plek waar eerst een wc-pot stond. 
Hij tracht zich op te knopen, hij masturbeert wanhopig ( een handelsmerk van FC Bergman als het 
ware). Hij heeft troosteloze en impotente seks (wanneer zie ik in het Vlaams theater eens vreugdevol , 
bevrijdend copuleren?). Hij ramt een kleine jongen in elkaar en loopt letterlijk tegen een muur (tot de 
uitputting en de dood volgen). Een luxe-auto komt aangereden. Alles zit nu in een regen van schuim 
(of sneeuw) en de man wordt als een soort slachtoffer afgevoerd. 
 
Bevreemding als handelsmerk 
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Dat alles is niet bijster origineel en valt onder de noemer ‘de eeuwigdurende eenzaamheid’, zoals op 
de flyer slaat. Het belet niet dat je achteraf, nat en koud, toch de indruk hebt dat er wat weinig gezegd 
wordt. De meubels uit de kringloopwinkel hebben een duidelijk Anna Viebrock/Marthaler gehalte, de 
vier ‘engelen’ die met een leuk retro-muziekje komen aangeschreden, stappen zo uit ‘Kontakthof’ 
van Pina Bausch, en de auto van de dood reed ook al in de film ‘Orphée’ van Cocteau rond. Maar de 
visuele echo’s zijn in een beeldend theater bijna onvermijdelijk. Wat wel recht in de roos is, zijn 
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verschillende pakkende, poëtische en intrigerende beelden. Misschien is dit allemaal gewoon een 
lange droom. Dat bevreemdende is het andere belangrijke handelsmerk van de groep. 
De solo zelf wordt vertolkt door Stef Aerts. Hij staat alleen op een reuzeplateau en voert een aantal 
acties uit waarvan de samenhang niet altijd duidelijk is. Maar je blijft door zijn frêle gestalte constant 
geboeid. Als hij naar het einde toe mimisch aan draden rukt en sleurt, is het een choreografisch 
hoogtepunt (gestimuleerd door choreografe Lisbeth Gruwez). Het is zonder meer een prachtprestatie. 
 
Uitgerekte tijd 
Zo blijft er van de voortstelling over : bewondering voor het lef en het risico, voor het beeldend 
vermogen en de zin voor theatraliteit. Het is merkwaardig dat de groep met Terminator verwijst naar 
een film die onder meer bekend is voor zijn flitsend ritme, terwijl we hier eerder een uitrekken van de 
tijd meemaken. Er kan, wat mij betreft, wel wat geconcentreerder gewerkt worden, zodat de 
overrompelende, surrealistische beelden wat dichter op elkaar zitten. Het is ongetwijfeld een 
merkwaardige voorstelling. Ze roept herinneringen op aan de jonge Franz Marijnen of aan de 
projecten van Niek Kortekaas. Je kunt terecht verwachten dat het traject van FC Bergman nog heel 
interessant zal zijn. Maar wat meer inhoud – wat meer vlees aan de botten- zou in de toekomst 
welkom zijn. Wat tenslotte blijft nazinderen, zijn de wandelende objecten uit de kringloopwinkel. 
Na afloop stormde het premièrepubliek naar de bussen. Hoeveel verkoudheden er na de première 
volgen, zal wel nooit in de annalen van de theatergeschiedenis terechtkomen. 
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