MOLLY BLOOM
Naar het laatste hoofdstuk van James Joyce’s Ulysses
Viviane De Muynck & Jan Lauwers

Een Needcompany productie

In 1999 gingen Viviane De Muynck en Jan Lauwers aan de slag met het werk van James Joyce. De kleinzoon van James
Joyce, Stephen J. Joyce, verbood na een aantal aanstootgevende brieven uitdrukkelijk het gebruik van het materiaal.
Ondanks dit verbod vonden een aantal clandestiene lezingen plaats in Duitsland die opgepikt werden door de pers. Nu het
werk van Joyce rechtenvrij is, laten ze de kans niet links liggen om dit werk eindelijk ten tonele te brengen.
Molly Bloom brengt de innerlijke monoloog van de ontrouwe echtgenote van Leopold Bloom. Molly Bloom als symbool
van vrouwelijkheid, haar gedachten over de mannen in haar leven, haar huidige situatie, haar herinneringen, haar gevoel
voor humor, haar levenslust, haar omgang met verlies en verdriet.

Zij is het. Viviane is Molly. Zij verandert een gedramatiseerde lezing in een uur opwindend spektakel. Molly is een
zelfbewuste vrouw die desondanks meer van het leven verwacht, zonder juist te weten wat. Ze gaat aan deze onzekerheid
voorbij met een diepe lach of een giechel. Daar is Molly Viviane, of is Viviane Molly?
- Die Welt
Lust en levenslust worden hier gepresenteerd als een belangrijk vrouwelijk principe. Het is een buitengewoon vitale
voorstelling van een literaire figuur en haar sensualiteit. In dit uur zien we hoe een bezielde actrice een Molly creëert die je
niet loslaat en die, in grote mate, ook Viviane is.
- Berliner Morgenpost
Viviane De Muynck over de bewerking:
‘Gezien het feit dat de gehele laatste episode van Joyce’s Ulysses enkel ten volle kan geapprecieerd worden door een
lezer, die de verschillende lagen van deze monoloog naar eigen vermogen ontdekt, werden we geconfronteerd met de
noodzaak keuzes te maken. We zijn tot deze theaterbewerking gekomen door een proces van eliminatie, bij elke fase van
het werk vol bewondering en verwondering over het vernuft van schriftuur en constructie, en in aanmerking nemend dat
bepaalde elementen van het verhaal te complex zouden kunnen zijn met het oog op de directe communicatie met een
publiek dat misschien niet vertrouwd is met de Ulysses als dusdanig, of met de Ierse sociale en politieke geschiedenis in
het bijzonder. We hebben ons daarom geconcentreerd op Molly Bloom. We betreuren het ten zeerste dat bepaalde
passages niet weerhouden konden worden, en dat we andere moesten concentreren, om de helderheid van ons
standpunt niet in het gedrang te brengen. We vertrouwen erop dat we ons doel bereikt hebben; het voorstellen van een
uitgelezen keuze uit dit zo rijke materiaal, om gehoord en niet gelezen te worden, om aangevoeld en begrepen te worden
eerder dan om klinisch geanalyseerd te worden, en zodoende, hopelijk, het publiek te inspireren om het werk van James
Joyce opnieuw te ontdekken.’
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Viviane De Muynck is voornamelijk gekend als één van de centrale actrices van Needcompany. Begin jaren ’90 ontmoette
zij Jan Lauwers, artistiek directeur van Needcompany, met wie zij sindsdien een boeiend parcours heeft afgelegd. In 2018
ontving zij de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste van de Vlaamse overheid.
Zij studeerde toneel aan het Conservatorium van Brussel en was leerlinge van Jan Decorte. Vanaf 1980 was ze lid van het
collectief Mannen van den Dam en acteerde ze onder meer in De Pelikaan (Strindberg), Het laxeermiddel (Feydeau), De
macht der gewoonte (Bernhard) en Het Park (Strauss). In 1987 ontving ze de ‘Theo d’Or’ voor haar rol van Martha in
Who’s Afraid of Virginia Woolf? in een regie van Sam Bogaerts bij het gezelschap De Witte Kraai. Daarna sloot ze zich aan
bij Maatschappij Discordia en speelde onder andere UBU ROI (Alfred Jarry), Kras (Judith Herzberg), Das Spiel vom Fragen
(Handke), Maat voor Maat (Shakespeare) en Driekoningenavond.
Een samenwerking met drie theaters in Nederland resulteerde in Count your Blessings bij Toneelgroep Amsterdam, in een
regie van Gerardjan Rijnders, Iphigenia in Taurus bij het Nationaal Toneel in Den Haag in een regie van Ger Thijs en Hamlet
bij het Zuidelijk Toneel in een regie van Ivo Van Hove. Ze speelde in twee Kaaitheaterproducties: in 1994 in Pijl van de Tijd
(Martin Amis) in een regie van Guy Cassiers en in 1995 de rol van Odysseus in Philoktetes Variations (Müller, Gide,
Jesureen) van Jan Ritsema, naast Dirk Roofthooft en Ron Vawter. Ze was ook gastartiest bij de Wooster Group (New York)
in onder andere The Hairy Ape van O’Neill en ze toerde met Relazione Pubblica, een choreografie van Caterina en Carlotta
Sagna. In 2006 kreeg zij de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten. En in 2007 speelde zij de hoofdrol in Ein fest für
Boris, een creatie voor de Salzburger Festspiele. In 2012 was ze te zien in Ghost Road (Fabrice Murgia), een samenwerking
tussen LOD en Cie Artara, waarvan het vervolg Children of Nowhere (Ghost Road 2) in 2015 in première ging. Recent was
De Muynck ook te zien in het gevierde Van den Vos (FC Bergman / Het Toneelhuis) en schreef Tom Lanoye voor haar de
monoloog GAZ. Pleidooi van een gedoemde moeder. In een regie van Piet Arfeuille (Theater Malpertuis) kende deze
productie reeds uitgebreide tournees in België en Nederland.
Sedert de opera Orfeo (1993) van Walter Hus en Jan Lauwers, acteert zij regelmatig met Needcompany in Lauwers’
producties. Ze was onder meer te zien in The Snakesong Trilogy (Le Pouvoir, Le Désir en de integrale versie),
Needcompany's Macbeth (1996), Caligula (1997), Morning Song (1999), DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD
(2000), Goldfish Game (2002), No Comment (2003), De kamer van Isabella (2004), Alles is ijdelheid (2006), Het Hertenhuis
(2008) en De kunst der vermakelijkheid (2011). Voor DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD schreef ze samen met Jan
Lauwers de tekst. Daarnaast nam zij de bewerking van de tekst Alles is ijdelheid voor zich, naar het gelijknamige boek van
Claire Goll. In 2006 kreeg zij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap in de categorie podiumkunsten. In december 2017 ging
Oorlog en terpentijn in première in Het Toneelhuis, met wederom een centrale rol voor De Muynck.
Daarnaast is Viviane De Muynck regelmatig te zien in film- en televisieproducties. Ze acteerde onder meer in Vinaya (Peter
van Kraaij en Josse De Pauw), Vincent en Theo (Robert Altman) en in The Crossing (Nora Hoppe). Ze werd tweemaal
genomineerd voor het ‘Gouden Kalf’ op het filmfestival van Utrecht: voor de film De avonden (Rudolf van den Berg) en
voor het TV-drama Duister licht van Martin Koolhoven. In 2005 speelde zij mee in Een ander zijn geluk, de eerste
langspeelfilm van Fien Troch, later in Vidange Perdue (Geoffrey Enthoven), Swooni (Kaat Beels) en Het Vonnis (Jan
Verheyen). Voor haar prestatie in Flying Home (Dominique Deruddere), werd ze op het Filmfestival van Oostende 2014
bekroond met de Ensor voor Beste Actrice in een Bijrol.
Er volgden rollen in D’Ardennen, de debuutfilm van Robin Pront, Een echte Vermeer (Rudolf van den Berg), Ich und
Kaminski (Wolfgang Becker) en Pippa (Marc Punt). In Sprakeloos, de verfilming van Hilde Van Mieghem van het
gelijknamige boek van Tom Lanoye, vertolkt De Muynck de hoofdrol naast Stany Crets. In het najaar van 2017 komt Vele
hemels uit (Jan Matthys, naar het boek van Griet Op de Beeck) en starten de opnames voor Niet schieten (Stijn Coninx).
Op tv was De Muynck onder meer te zien in de reeksen Oud België, Het goddelijke monster, Met Man en Macht, Professor
T, Generatie B en straks ook in Tabula rasa. Voor haar rol in Oud België werd De Muynck genomineerd als Beste Actrice op
het Filmfestival van Monte Carlo 2010.
Op het Filmfestival van Gent 2016 werd De Muynck gelauwerd met de Acteursgilde Carrièreprijs. Op de 11de editie van
Filmfestival Oostende (2017) was De Muynck eregast en mocht ze de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen.
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