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Een performance van Maarten Seghers 

in confrontatie met beeldend kunstenaars, muzikanten en dansers 
Fritz Welch, Simon Lenski, Nicolas Field en Mohamed Toukabri 

voor wie hij een bezwerend lied schreef over de lawaaierigheid van het troosten. 
 
 
 

Vijf Don Quijotes op een krom rijtje 
Jan Lauwers 

 
“Maarten Seghers is een kunstenaar die op botten kluift, ze vervolgens op een hoopje gooit en dan 
verwonderd kijkt naar de schoonheid van dat nieuwe beeld. Terwijl hij in zijn vorige productie “WHAT DO 
YOU MEAN WHAT DO YOU MEAN AND OTHER PLEASANTRIES” eenzaam en alleen zijn eindigheid maar saai 
vond, gaat hij in O de confrontatie aan met vier andere dwarsliggers. Fritz Welch, Nicolas Field, Simon Lenski, 
Mohamed Toukabri en Seghers zelf: vijf Don Quijotes op een krom rijtje. 
 
Bij Seghers lijkt het of schoonheid achteloos ontstaat, maar alles is zorgvuldig bedacht en vraagt een enorme 
beheersing van de uitvoerders. Het zijn virtuoze performers die met hun nagels over het schoolbord krassen 
in de hoop op verbetering.  
 
Seghers is een vechter die de geschiedenis ervan langs geeft. De ellendige schoonheid van Cage, de 
koppigheid van La Monte Young, de terreur van muzak, de stoffige beelden van Beuys, de woede van 
Magritte die bij zoveel onbegrip kapotte beesten schildert, maar ook de zuiverheid van een gedicht van de 
Andrade die zegt dat er ‘midden op de weg een steen ligt midden op de weg’.  
Bij Seghers gaat het altijd over materie en vorm: die bepalen de inhoud en niks anders. Of nog: wat betekent 
een beeld vandaag als in onze westerse wereld de tolerantiegrens zo hoog is geworden dat betekenissen 
zich verschuilen in modieus gezwets, zien we hem knarsetandend denken. 
 
Beelden die zichzelf onderzoeken. Muziek waarvan de partituur aangevreten is door weemoed. Weemoed 
naar helderheid in donkere tijden. Beelden als zwijgzame getuigen: gortdroge tapijten die droevig worden 
en in paniek ‘oh so sad’ zingen, driestemmig en teder, alsof tapijten altijd zingen. Simon Lenski's cello als 
kloppend hart, subliem in zijn verlangen naar een cellosonate van Bach. Lenski die in elkaar stort en met een 
kleine beweging van zijn rechtervoet de tijd verandert. De tijd die de toeschouwer ongerust inhaalt. Fritz 
Welch die toont dat een koe niet beseft wat vrijheid is. Met haar bel om de nek ramt ze tegen de omheining 
en wordt het gekletter een requiem voor een dode merel. Nicolas Field die ervan overtuigd is dat er tussen 
drie blokken hout er vier lege ruimtes zijn. Bij zo'n helder inzicht neemt hij ingetogen zijn hoedje af dat plots 
een taartje wordt. Mohamed Toukabri die het logisch vindt dat als het leven een reproductie is een 
theatervoorstelling dat niet mag zijn. Van pure blijdschap springt hij een gat in de lucht en raakt er in 
vastgeklemd. En dan Seghers zelf die zijn beelden uitlacht omdat ze zich verstoppen voor de angstige blik. 
Omdat ze zelf bang zijn verkeerd begrepen te worden. Dat is de vreugde van het waarnemen. Verder kijken 
dan het bekende en dan zie je dat de tapijten olifanten zijn geworden die een corps de ballet vormen.  
 



“O”, een wereld van mannen die achterom kijken en vinden dat hun waarheid er best mag zijn, maar hier 
nooit voor zullen op de knieën gaan. Het is een wereld waarin men niet lang kan vertoeven omdat het te 
veel schuurt. Maar waar men telkens weer naar terug keert omdat het nu eenmaal nodig is. In tijden waarin 
kunst gegijzeld wordt tussen de kunstmarkt en politiek engagement is het een verademing een voorstelling 
te zien die tegen de stroom in gaat. Dat is de missie van Seghers en de O-band. Want zoals we allemaal diep 
in onze ziel weten: kunst kan de wereld niet veranderen, maar de wereld verandert door kunst. Stommelings, 
langs een achterdeurtje, ergens tijdens een wandeling in een te smal straatje.”  
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Maarten Seghers over het opzet van ‘O’ 

 
“Enkele jaren geleden werd mijn hoofd uit mijn borst getild bij een bezoek aan een tentoonstelling in de 
Kunsthalle (Zürich). Tientallen schilderijen van Kai Althoff werden getoond in een reeks kamers die allemaal 
volledig bedekt waren met vasttapijt. De rijkdom van een veelheid aan werken en mededelingen 
transformeerde naar een intensiteit van één sculpturale suggestie. Alle mededelingen, overtuigingen, 
waarheden en feiten mochten onmiddellijk ook weer bedolven worden onder de mogelijkheid van iets 
anders. De materie was duf, dempend en met melancholie beladen. Grote leegtes vol toevallige kleur en 
sfeer-ademende lopende meters ‘canvas’. Ik herinner het me als een verwarring over oppervlakte en inhoud, 
een verwarring tussen ervaren en begrijpen. 
 
Veel eerder werd mijn hoofd uit mijn borst getild bij het zien van nieuwsbeelden waarop roepende jongens 
een andere roepende jongen bij de enkels en de polsen vastgrepen om hem dan over de reling van een hoge 
brug te gooien als een eeuwig zielloos keitje. Ze hadden allen ook een stok vast met daaraan een reep stof. 
Vage, verkleurde vlaggen die even heftig wapperden als de armen van de vliegende jongen. Ik herinner het 
me als de verwarring tussen ja en nee. 
 
Veel later dan weer werd mijn hoofd en dat van mijn kinderen uit onze borst getild bij het zien van een foto 
in een krant waarop twee jongens aan een paal bengelen boven een massa nieuwsgierig kijkende mensen. 
Over hun hoofden zitten witte, stoffen zakken en rond hun kelen een strop. Ze zijn jong en hebben een 
onware seksuele geaardheid. Bij één van de twee pechvogels zie je op de witte, stoffen zak - ter hoogte van 
waar zijn open mond moet zijn - een donkere, waarschijnlijk natte kring. O. Zoiets. Misschien van verbazing.  
 
O staat natuurlijk symbool voor de verbazing. O staat natuurlijk symbool voor de slang die haar eigen staart 
opeet en zo in zichzelf verdwijnt. O staat natuurlijk symbool voor de richting aanwijzende pijl die zo lang is 
dat hij, om de wereldbol heen, naar zichzelf wijst. O staat natuurlijk symbool voor het hek rond de wei. O 
staat natuurlijk symbool voor de opening waaruit een nieuw begin valt. O staat natuurlijk symbool voor het 
symbool. O staat natuurlijk symbool voor de open mond van de stille verwondering. 
 
Ik ken twee stiltes. De stilte van John Cage. Ze is bedacht, vergt geen inspanning en zit vol. En de stilte van 
Fritz Welch. Ze is zintuiglijk, werkt zich te pletter en blijft leeg. Nergens was ik ooit meer getuige van de 
verwarring tussen twee media – muziek en performance – als bij het ondergaan van Fritz Welch’s 
performances. De tragedie van een mens die zich moet beroepen op wat hij kent om zich uit te drukken over 
wat hij niet kent. Ik begreep het als concert, ik ervoer het als een drama, ik zag het als een dans en ik herinner 
het me als een filosofie. 
Later, in Berlijn, zag ik hoe Fritz Welch zijn vakkundige, intuïtieve hier-en-nu mentaliteit confronteerde met 
de massieve wanlogica van drumvirtuoos, elektronica-componist en installatiekunstenaar Nicolas Field. Hij 
is één van de meest onderlegde en getrainde drummers van zijn generatie. Via doorgedreven improvisatie 
en koppige geluidssculpturen pelt hij welbegrepen muzikale logica af en verbluft hij door zijn kennis 
consequent om te zetten in extatisch voelen.  
Veel eerder, in Monty (Antwerpen), één van de mooiste, meest rauwe zalen, zag ik een cello Simon Lenski 
spelen. Door deze ontroerende versmelting met als enige inzet ‘oprechtheid’, werd ik gelovig. Het minst 
manipulatieve, theatrale opzet, en toch staat het als één van de meest fysiek bezwerende beelden in mijn 



geheugen gebrand. Een lijf dat niet anders kan dan zijn wat muziek is. Weg van deconstructie en vragen 
stellen, begreep ik het geloof in de basis, de emotie, de vertelling, de doeltreffende handelingen.  
 
Ondertussen, ergens op een strand in Tunesië, terwijl iedereen omvalt, staat Mohamed Toukabri op zijn 
hoofd te wachten tot de rest van de wereld zich ondersteboven draait. Zo heb ik deze jonge topdanser leren 
kennen. Onbeweeglijk en barstend van verlangen naar ogen die hij kan geloven. Want zijn eigen ogen gelooft 
hij niet. Hij is nu 5 jaar in Europa, zo stil dat het niet om aan te horen is. 
 
Voor deze mannen schrijf ik dit bezwerende lied dat niets aan het toeval overlaat. Een lied over jolige 
onthoofdingen, de lawaaierigheid van het troosten, de relativiteit van inhoud en over de toekomst van het 
tapdansen. Een gevecht tussen koppige ritmiek en melodische stroop ter ritualisering van het verkopen van 
de waarheid. Een waarheid die zoals alle waarheden zegt ‘echt waar’ te zijn, in tegenstelling tot de andere 
waarheden: de verwondering over bijna niks. Dat is alles wat overblijft in deze stilte die volgt op de grote 
rooftocht van alles wat ooit waar is geweest. En dat is genoeg.” 
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INTERVIEW MET MAARTEN SEGHERS 
Met dank aan Benoit Hennaut en humain TROP humain, CDN Montpellier 

 
* Je artistieke persoonlijkheid is fundamenteel in de muziek geworteld. Kan “O” beschouwd worden als 
een vertaling naar podium en performance van een muziekpartituur? 
 
Een werk maken betekent voor mij een probleem op touw zetten. Wat ik schrijf is eenvoudig; het gaat lekker 
rechtdoor. Vervolgens moet het door een filter. En dan maak ik het zo moeilijk mogelijk. Zo kom ik schijnbaar 
terecht bij Sisyphus die de onmogelijke opdracht heeft om een rots een berg op te rollen die altijd terug naar 
beneden rolt. Maar ik denk hoopvoller te zijn dan dat. De berg is zo hoog dat het punt om terug naar beneden 
te rollen niet bereikt wordt. We blijven maar gaan, rechtdoor! Vol goede moed.  
 
“O” kan het best bekeken worden als een muzikale schriftuur. Een poging om die muzikale schriftuur uit te 
voeren door simpelweg te doen wat er staat. Componeren is structureren. Je kan natuurlijk ook chaos 
schrijven. De ambiguïteit tussen structuur brengen in chaos en chaos brengen in structuur is een vormkeuze 
en een inhoud. Ik heb veel ervaring in het maken van muziek die ondersteunend bruikbaar moet zijn en dus 
omvormbaar moet zijn. Het verschil is, wanneer ik schrijf voor mijn eigen regie, dat muziek slechts een aanzet 
wordt tot het inspireren van mensen op een scene om tot een portret te komen. Bij “O” levert de specifieke 
muzikale schriftuur een gevecht van uitvoering op die bijdraagt aan een menselijk tragische kwaliteit. De 
vorm van de voorstelling is gebaseerd op het uitvoeren van de geschreven muziek. De inhoud wordt 
geschreven door de concentratie en de poging van de mensen om het te volbrengen. De tragiek door de 
kans van de mislukking in volle glorie. 
 
* De hele voorstelling bouwt een spanning op die zich op verschillende niveaus uit, die verschillende 
stappen doormaakt naargelang de handelingen van de verschillende performers. Heb je elk van die lijnen 
apart bedacht voor elke performer vooraleer je ze samenbracht, of is de creatie rechtstreeks met de groep 
tot stand gekomen? 
 
Ik heb de groep op een heel intuïtieve manier samengesteld. Maar ook gedreven door een gevoel van 
noodzaak. Deze vier mannen zijn mijn helden. De ‘goesting’ om hen te tonen aan een publiek was al lang 
reuzegroot. In die zin primeert die inspiratie haast. Natuurlijk is er een herkenning van menselijkheid, tragiek 
en wonderbaarlijkheid, die een inhoud onderstreept waarrond ik mijn werk boetseer.  
 
Voor “O” schreef ik obstakels voor een groep individuen. Geen individuele parcours. De individuele 
kwaliteiten en vooral vertelkrachten - of zelfs dramaturgie - komen voort uit de persoonlijke manieren van 
omgaan met die gedeelde obstakels. Ik sta verbaasd te kijken naar hoe mensen de intensiteit van hun volheid 
kunnen tonen door iets eenvoudig en minimaals uit te voeren. Hoe minder er overblijft, hoe meer zich 
openbaart. 
 
* Je voorstelling kan als ‘zeer performatief’ worden omschreven. Maar wat is jouw definitie van 
‘performance’ vandaag, wat is volgens jou de plaats ervan, of het belang van de erfenis ervan op 
hedendaagse podia? 
 
Er is een verschil tussen een daad stellen en een daad vertellen. Er is de ontroering van het doen en de 
pathetiek van het doen alsof. Of is het andersom. Dat is wat mij intrigeert. Een echte poging laten zien, toont 
een mens op een fascinerend eerlijke manier. Ik ben momenteel niet zo nieuwsgierig naar illusies. En toch 
kan er een verbeeldingswereld opengaan, die vlakbij de herkenbaarheid staat. Soms hebben mensen het 
over gedrochtelijke Bosch drollen wanneer ze figuren uit mijn werk beschrijven, hoewel die figuren eigenlijk 
gewoon de eigenlijke personen zijn. 



  
Misschien is deze tijd dé tijd waarin een mens zien zoals hij is, het gênante daarvan, hyperfascinerend is. Het 
theater komt uit een fantastische traditie van de maskerade. Alles wat opgevoerd wordt stelt iets voor, staat 
symbool voor iets dat het gemaskerde op zich niet is. Ik kan mij voorstellen bij de Grieken tot zelfs de 
middeleeuwen dat dat welgekomen was om het zo over een ander meerwaardig idee van menselijkheid te 
hebben. Alles in het dagelijkse leven was ‘as real as it could get’. ‘Man to man.’ Altijd. Vandaag nooit. Echt 
bijna nooit. De maskerade is ‘all around’. ‘Thank god.’ Daardoor leven we ook veiliger en gemakkelijker. Maar 
plots gaat dat fascineren. Een mens en ik en niets daartussen. Performance betekent misschien een mens 
en wat hij doet. Maar eigenlijk interesseert het verschil mij weinig, en gaat het over smaak. Een mens die 
‘doet alsof’, doet toch ook.  
 
* Naast muziek en podiumkunst ben je ook bezig als beeldend kunstenaar. Hoe komen deze verschillende 
expressievormen tegenwoordig samen in je projecten? Kun je het hebben over je belangrijkste invloeden 
op elk van die gebieden? 
 
Op zich is het eigenlijk vreemd dat we nog iets zouden zeggen over de interdisciplinaire verschillen. 
Anderzijds blijven deze verschillende media artistiek inspirerend en blijken ze nog steeds verwarrend genoeg 
om een publiek scherp te houden. 
 
De vrije wil van de toeschouwer in het museum of de concerthal is een evidentie. Theater heeft een iets 
dictatorialer kantje omdat het van de toeschouwer de aandacht afdwingt. Als je weg wil, ben je gezien. Dat 
maakt theater net spannender en intenser in de relatie met de getuigen. Theater maken, is kiezen voor een 
met de toeschouwers gedeeld probleem van kijken en bekeken worden. Verder toon ik in het theater wat ik 
in een museum of in een club zou tonen.  
Na 15 jaar theater maken en theater spelen, is het spelen en het tonen van spelen echt gegroeid tot een 
inspiratie voor mijn werk: iets waarvan ik houd en als een meerwaarde beschouw.  
Zo begrijp ik bijvoorbeeld weinig van mijn herinnering aan de elektronica scene. Door de spelende mens niet 
te tonen en hem droog achter een computerscherm te zetten heeft ze performance volledig uitgevlakt om 
tot een soort zuiver oor te komen. Weg met de angst voor aanstellerij! Het zorgt er voor dat ik vasthoud aan 
de uitdaging om die klassieke scene met haar verwachtingen en perspectieven uit te dagen.  
 
Ik ben iemand die tijdens het werken naar een resultaat toe veel schrapt. Soms tot er bijna niets meer 
overblijft. Maar de mens die ‘het ding’ al dan niet moet doen, zal ik er niet snel uitgooien. Daarom mijn keuze 
voor theater. Zelfs al heeft die mens uiteindelijk niets meer te doen. Een mens met niets erbij blijft toch 
spannender dan van alles zonder een mens erbij.  
 
Muziek was mijn eerste slapeloze nacht en nog steeds. Mijn werk vertrekt ofwel vanuit een ambitie om een 
wereldschokkende plaat te maken ofwel vanuit een wereldschokkende sculpturale ambitie. Maar bij 
plannen om platen te maken begint John Cage te veel aan men hersenen te knagen en slechts enkele van 
mijn sculpturen haalden de voordeur van het museum. Omdat ik meestal net op tijd mijn werk in het rond 
gooi en het een voorstelling noem.  

 
  



Maarten Seghers 
 
 

Maarten Seghers maakt objecten, installaties, performances en muziek. Met zijn voorstelling “WHAT DO 
YOU MEAN WHAT DO YOU MEAN AND OTHER PLEASANTRIES” (2014) legde hij langs schijnbare absurditeit 
de kunstpraktijk op gevatte en onnavolgbare wijze bloot en ploegt hij door de noodzaak van onze ellende in 
alle schoonheid en hilariteit. Met deze voorstelling werd hij genomineerd voor de Choreographer’s Prix 
Jardin d’Europe 2015. 
 
In hechte samenwerking met kunstenaar Jan Lauwers en muzikante Elke Janssens richt Maarten Seghers in 
2006 OHNO COOPERATION op. Samen maken ze performances, videowerk, installaties en muziek. OHNO 
COOPERATION nodigt ook andere kunstenaars en muzikanten uit, en presenteert deze samenwerking op 
internationale tentoonstellings- en concertreeksen. Performances, tentoonstellingen en concerten van 
OHNO COOPERATION werden getoond in BOZAR, Festival Temps d’Images (La Ferme du Buisson, Marne-la-
Vallée), La Condition Publique (Roubaix), CC Strombeek, Gr!M (Marseille), SPIELART (München), AIR 
Antwerpen, Campo (Gent), künstlerhaus mousonturm (Frankfurt), e.a. De confrontatie met andere 
kunstenaars en muzikanten zoals Jean-Marc Montera, Eric Sleichim, Nicolas Field, Rombout Willems, Egill 
Sæbjörnsson, Michael Fliri, Nico Leunen, Fritz Welch, Peeesseye, Pontogor, Idan Hayosh, Rachel Lowther, 
Jaime Fennelly, Roberta Gigante, e.a. is cruciaal in de OHNO-werking. 
 
Sinds 2001 is Maarten Seghers verbonden aan Needcompany, het internationaal kunstenaarsgezelschap van 
Jan Lauwers en Grace Ellen Barkey. Naast zijn aanwezigheid als performer in het werk van beide, drukken 
zijn songs, klanken en composities een belangrijke stempel op hun voorstellingen. 
 
Maarten Seghers geniet de volle artistieke en productionele steun van Needcompany. Beeldend werk van 
hem werd opgenomen in de vaste collectie van FRAC Nord - Pas de Calais. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nicolas Field 
 
Nicolas Field is geluidskunstenaar en drummer. Hij studeerde drum en percussie aan het Conservatorium 
van Amsterdam (1996-2002) en sonologie aan het Conservatorium van Den Haag. Hij werkte mee aan 
diverse projecten van hedendaagse muziek tot jazz, van improvisatie tot elektronica. Daarnaast maakt hij 
sinds 2008 beeldend werk dat zich uit in geluidsinstallaties. Hij werkte samen met Tetuzi Akyama, Anders 
Hana, Akira Sakata, John Hegre, Cactus Truck, Didi Bruckmayr, Fritz Welch, Buttercup Metal Polish met 
Alexandre Babel, Phô met Morten J. Olsen & Bjørnar Habbestad, Le doigt de Galilee met Jaime Fenelly, Cask 
Strength, Aethenor, The Same Girl met Gilles Aubry, Peeesseye, Damo Suzuki, Otomo Yoshihide Jazz 
ensemble, Keiji Haino, Antoine Chessex, Æthenor, Jacques Demierre, Michel Doneda, Seijiro Murayama, 
Rova 4tet, Tom Tlalim, Robert van Heumen en Anthony Pateras en speelde concerten in Europa, Japan, 
Korea, Australië en USA. Nicolas Field is medeoprichter van n-collective. Hij kreeg verschillende prijzen en 
was in residentie in het Swiss Institute in Rome (2010-2011), AIR Antwerpen (2011) en Johannesburg, Zuid-
Afrika (2015). 
 

Simon Lenski 
 
Simon Lenski studeerde cello aan het Conservatorium in Antwerpen. Hij is medeoprichter van Die 
Anarchistische Abendunterhaltung (DAAU). In 1994 publiceerde DAAU hun eerste album. Ondertussen 
hebben ze zes albums uitgebracht en toerden ze wereldwijd, waarbij ze optraden als voorprogramma van 
o.m. Björk, Tortoise, Sixteen Horsepower. Daarnaast werkte Simon Lenski samen met andcompany&Co, 
EISBÄR, Wunderbaum, Meg Stuart/Damaged Goods, Wim Vandekeybus, en is hij een veelgevraagd 
gastmuzikant. Hij componeerde muziek voor drie langspeelfilms, waaronder ‘Waste Land’ (2014) van Pieter 
Van Hees. 

Mohamed Toukabri 
 
Mohamed Toukabri, geboren in Tunesië, startte op zijn 13de als break dancer. Later sloot hij zich aan bij het 
Sybel Ballet Theatre geleid door Syhéme Belkhodja. Op zijn 16de studeerde Toukabri in Parijs aan de 
Académie Internationale de la Danse. In 2007 keerde hij terug naar Tunesië om er een opleiding te volgen 
aan het Mediterranean Centre for Contemporary Dance. In 2008 studeerde hij aan P.A.R.T.S. en in 2010 
danste hij in de productie ‘Babel’ van Eastman.  
 
Mohamed Toukabri begon de samenwerking met Needcompany met de voorstelling “MUSH-ROOM” (2013) 
van Grace Ellen Barkey. Daarnaast werkte hij mee aan “Raar? Maar Waar!” (2013) en ‘FOREVER’ (2016) van 
Lemm&Barkey, de durational performance “The House of Our Fathers”, de eenmalige projecten “Just 
for…”, “All Tomorrow’s Parties”, “The time between two mistakes” van Grace Ellen Barkey en Jan Lauwers 
en de voorstelling “De blinde dichter” (2015) van Jan Lauwers. 

http://www.east-man.be/
http://www.needcompany.org/NL/mush-room
http://www.needcompany.org/NL/raar-maar-waar
http://www.needcompany.org/NL/the-house-of-our-fathers
http://www.needcompany.org/NL/just-for
http://www.needcompany.org/NL/just-for
http://www.needcompany.org/NL/de-blinde-dichter


 

Fritz Welch 
 
Fritz Welch is een kunstenaar, muzikant, wandelaar, prater en performer. Hij maakt installaties waarbij hij 
gebruik maakt van tekenen, beeldhouwen en psychische sporen. In zijn solo-performances gebruikt hij 
drums, vuilnis, microfoons, objecten, teksten. Hij heeft tentoongesteld in The Drawing Center (New York), 
Kunsthalle Exnergasse (Wenen), Transmission Gallery (Glasgow), e.a. Hij performde o.m. op het Festival 
International de Musique Actuelle de Victoriaville, Experimenta Club Festival (Madrid), Tectonics Festival 
(Glasgow, Reykjavik, Tel Aviv en New York). Fritz Welch werkte mee aan performances met Moya Michael, 
Ultimate Dancer, Iain Campbell Findlay-Walsh en Juliette Mapp. Hij is momenteel lid van de bands Asparagus 
Piss Raindrop, FvRTvR, Lambs Gamble en Tripping Landlocked Infidels. Hij trad op met Daniel Carter, Nicolas 
Field, Olivier Di Placido, Acrid Lactations, e.a. en maakte deel uit van Peeesseye. Na lange tijd in Brooklyn 
gewoond te hebben, van Texas afkomstig te zijn, is hij nu gevestigd in Glasgow (Schotland). 
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