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Arnold Schwarzenegger blijkt een welwillende peter voor de nieuwe locatievoorstelling van FC Bergman. 
Blakend van zelfvertrouwen, als een jonge gespierde god, hangt hij op een gigantisch billboard boven het 
haventerrein waar Terminator trilogie speelt. 
 
Niet Schwarzeneggers cultfilms vormen het onderwerp van wat zal volgen, wel waar hij, net zoals elke 
actieheld, voor staat: de verwezenlijking van het onmogelijke. Zo schudt FC Bergman een paar 
onwaarschijnlijke droombeelden uit de mouwen. Je kunt je hun brainstorm vol branie zo voorstellen. 
Zullen we eens een heel decor de aftocht doen blazen? Een megaslakkenspoor rond de voorstelling 
trekken? 
 
De realisatie van die drang naar groot, groter, grootst is bijzonder. Achteraf vind je het bijna raar dat alle 
havenkranen aan de horizon nog overeind staan. Verbeelding heet dat. De verbeelding van het 
onmogelijke. De overwaaiende wolken bij valavond vormen een majestatisch luchtkasteel. 
 
In de grond draait Terminator trilogie echter om de veelheid van het mogelijke. We kunnen alles krijgen, 
alles doen, en dat verplettert hier het welbevinden van één man, de hoofdrol inTerminator trilogie. Zodra 
de vijftig figuranten uit het openingsbeeld zijn afgetrokken, en Schwarzeneggers beeltenis is weggeklapt, 
blijft hij alleen achter, overgeleverd aan de leegte. 
 
Stef Aerts speelt deze elckerlyc als het tegendeel van een actieheld. Hij is een lappenpop op voddenbenen, 
in een maanlandschap dat hem bevreest. Zijn enige actie is die op zichzelf, van masturbatie tot een 
zelfmoordpoging, maar van enige verwezenlijking is geen sprake. In een man met te veel 
keuzemogelijkheden is de jonge god doodgemaakt. 
 
De Bergmannen zelf maken wel een duidelijke keuze. Terminator trilogie openbaart zich in deze zee van 
ruimte ook als een zee van tijd. Die lange sluitertijd blijft wel niet altijd de nodige spanning houden, en 
maakt van elke minimale aanzet bij Aerts tot slapstick meteen een smet op het geheel. 
 
Maar wat FC Bergman hier weer klaarstoomt, is klasse. Hun jongensachtige spierballengerol met 
onmogelijke beelden en hun volwassen voorkeur voor tragische helden zal altijd een paradox blijven, 
maar eens te meer zorgt die voor een van de opmerkelijkste voorstellingen van dit seizoen. 


