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Ik ben zelfstandig theaterregisseur en regisseur bij
Theatergezelschap WYF. Ik volg op dit moment de
Master in Theatre op de Toneelacademie in
Maastricht (2022).
Theater is niet iets geks doen. Ik probeer mijn eigen
logica helemaal serieus te nemen. Ik heb het idee dat
mijn werk daar autonomer en meer eigen van wordt.
In de voorstellingen die ik met WYF maak laat ik de
wereld zien zoals ik hem zie: namelijk eentje waar ik
geen snars van begrijp. Het kernmerk van mijn werk
is dat het een specifieke visuele identiteit heeft, rijk is
aan pastelkleuren, alledaags geploeter en
hartverscheurende vervreemding. Alsof ik met mijn
vingers over een pas geschilderd olieverfschilderij ga.
Ik wil de heldere lijnen mistig maken. Ik wil het
mysterieuze van het leven voelbaar maken. Ik heb
een liefde voor de verloedering, de vergankelijkheid
van het leven en raadselachtige karakters die je
alleen maar in dromen ontmoet.
Op dit moment doe ik artistiek onderzoek en hier
probeer ik de chaos op te zoeken, op dit moment
creëer ik lukraak en snuffel ik rond met de vraag:
waar ben ik naar op zoek als maker? Binnen de
Master presenteer ik elke maand een visueel werk.
Dit werk heeft mijn eigen voorkeuren. Met mijn
vakgenoten van mijn master, onderzoek ik welke
rijkdom zit in mijn visuele identiteit. Wat is mijn
logica? Ik voel erg veel voor de woorden van Lynch:
“Het leven is sowieso niet helemaal te begrijpen, dus
waarom zouden mijn films dat wel moeten zijn?”
amen.

ZOOCHOSIS
Première: 9 april 2022 Theater Kikker
De voorstelling is ontstaan uit een persoonlijke bron. Een
waargebeurd verhaal van een 15-jarige jongen die niks
meer heeft om voor te leven.
Mijn liefde voor details, dagelijkse verveling, het verliezen
van grip op het leven, dat de muziek het drama draagt en
pastelkleuren om je vingers bij af te likken - heb ik
geprobeerd eraan toe te voegen. Ik ben trots op wat we
samen gecreëerd hebben.

Theaterkrant recensie april 2022
Trailer Zoochosis
Speelljst Zoochosis

In ZOOCHOSIS zien we iemand die niemand is. Een
stukje crêpepapier in een isoleercel. Zijn
bewegingsruimte is 2 bij 3 meter en hij zit hier voor
zijn eigen bestwil. Maar is dat ook zo? Wat doe je als
je leven niks waard is?
ZOOCHOSIS is een op waarheid gebaseerde
muziektheatervoorstelling over hoe iemand
menselijk kan blijven in onmenselijke situaties. Over
een systeem dat goede intenties heeft, maar de
draad is verloren en is gestopt met zoeken. Met een
poëtische gloeilamp schijnt WYF een licht op een
duistere werkelijkheid.

Je wyf doet zeven verleidingen
JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2021
In de zomer van 2021 deed WYF zeven kleine ingrepen op
het culturele terras van kunstbroedplaats De Nijverheid
(Utrecht), geïnspireerd door de zeven verleidingen:
woede, luidruchtigheid, lust, ijdelheid, gulzigheid,
hebzucht en jaloezie. Op het terras, in de garage, op een
boot, in de boot, onder de bezoeker haar tafel of op de
toiletten. De ruimte en de verleiding staan centraal bij de
interventie die we deden.
Elke interventie verkenden we de locaties van De
Nijverheid met een andere theatermaker. We werken
samen met Marieke Giebels, Quintijn Rerlouw, Astrid
Leerkamp, Joram Heijmans en Marouan Bendehmane.

September 2020

KOPFKINO
Amsterdam Fringe Festival 2020
TEASER
Aan de rand van de snelweg verschansen
passanten zich tussen drek en porselein. We
janken, praten, vrijen en murmelen tussen de
dunne wanden van het kleinste kamertje.
Schaterlachend proosten we met rioolwater op de
binnenwereld. Laat de werkelijkheid voor wat ze is.
De tijd dringt. Verzink. Alles. Is. Mogelijk.
WYF maakte KOPFKINO voor het Amsterdam
Fringe Festival (onder de naam Collectief SUFFIX).
In KOPFKINO zetten we misverstanden en
gevoelens van personages in een scherpe stilering
op het podium. Dit uitte zich in een choreografie
van kleine bewegingen. Na Fringe Festival zou
Kopfkino in Theater Kikker spelen. Helaas is dit
door de pandemie niet doorgegaan.

CREDITS:
Concept en regie: Marieke Heerema
Tekst: Nelleke van Doorn
Dramaturgie: Iris Spanbroek
Acteurs: Christopher van Duijn, Marieke
Giebels, Emma Linssen, Linar Ogenia en
Jurjen Zeelen
Decorontwerp: Robert Groenewald
Geluid: Joram Heijmans en Isidor ten
Hooven

MEI 2019

GO FUCK YOURSELF
Afstudeervoorstelling: Theaterdocent (verkort)
Amsterdamse Hogseschool voor de Kunsten
AFTERMOVIE
Locatie: In de loods op de Nijverheid. Rondom, op, onder
en in de studio’s van diverse kunstenaars.

t

atelier: Gert Wessels

Zes extravagante figuren zijn
op het feest van de angst
beland en zullen nooit meer
weggaan. Hun bestaan is zo
hopeloos dat alledaagse
agressie het enige is dat hen
op de been houdt.

In GO FUCK YOURSELF maken de zielige figuren
elkaar af met alledaagse agressie. Zo kan het
publiek met een grijns onze eigen walging zien.

Atelier Robert Groenewald

