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MEDEA



Een voorstelling zonder tekst geïnspireerd op Heiner Müllers 
‘Landschap met Argonauten’. 

In ‘Landschap met Argonauten’ focust de Duitse theatermaker Heiner Müller (1929-
1995) op wat er na de gruwelijkheden van de Medeageschiedenis gebeurt, post 
factum dus. Zijn ‘Landschap’ ligt bezaaid met mensen die gehavend zijn, hun raison 
d’être verloren lijken te hebben. Wachtend op iets, wat een doorbraak zou kunnen 
betekenen in deze impasse.  

Samen met negen performers en bewegingskunstenaar Fabián Santarciel de la Quin-
tana maakt Arfeuille zijn ‘Landschap met Argonauten’, een woestijn van gehavende 
zielen, op zoek naar een uitkomst. 

Regisseur Piet Arfeuille wil beeld en bewe-
ging laten spreken. Daarbij zijn de feitelijk-
heden van de Medeageschiedenis onder-
geschikt aan de emotionele energieën van 
lijden en trauma. 

Zijn inspiratiebron is eerder de Mattheüs-
passie van Bach dan de klassieke verhaal-
structuur van bronschrijver Euripides. Strijd 
zonder taal, verdriet zonder snikken. Hoe 
schilder je dat met beeld en beweging?

OVER DE VOORSTELLING

Als freelance regisseur schreef en regisseerde Piet Arfeuille 
(°1961) opmerkelijke en soms controversiële bewerkingen 
van klassiekers: Raadseltjes (naar Oedipus), Hamlet, Romeo 
& Julia en De Storm van Shakespeare. 

In zijn hoedanigheid als artistiek directeur van Theater 
Malpertuis is er veel plaats voor divers werk: stevig tekst-
theater met vaak een politieke inslag maar ook hybride 
voorstellingen waarin het theater zich meet met andere 
kunstdisciplines: fotografie, beeldende kunst, beweging en 
dans. Daarin kiest hij soms resoluut voor de stilte. Dat was 
eerder het geval in Droomspel (naar Lothar Trolle), De Zaak 
(eigen tekst) en nu dus ook voor Medea.

Fabián Santarciel de la Quintana (°1971) is een mimespeler 
en theatermaker, afgestudeerd aan de School of Dramatic 
Arts in Montevideo (1996) en gespecialiseerd in mime en 
theatermaker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Am-
sterdam (2006).

Als maker zoekt hij naar sterke en rauwe fysieke voorstel-
lingen die zijn fascinatie voor de dialoog van de banale kant 
van de mensheid met het poëtische, het alledaagse met het 
filosofische vertaalt.

Hij ontwikkelde zijn carrière tussen Europa en Uruguay door 
samen te werken met artiesten als Marcelo Evelin, Wild 
Vlees, Rob Smorenberg, Piet Arfeuille en vele anderen.

© Paul De Cloedt

© Anastasiia Liubchenko

REGIE EN BEWEGING

Gelieve geen foto’s te nemen tijdens of na de voorstelling, waarvoor dank.


