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CINEASTAS
1.
Zijn kunstwerken tijdcapsules die onze
vergankelijke levens voor de eeuwigheid
bewaren? Of zijn onze levens zélf niet eerder
het bindmiddel tussen kunst en eeuwigheid,
doordat we de dingen die we er honderden
keren in gezien hebben herhalen in het leven?
Reflecteren onze ficties de wereld of is de
wereld eerder een verdraaide projectie van
onze ficties?
Cineastas buigt zich over de verhalen van vier
filmmakers uit Buenos Aires en de vier films
die ze gedurende een jaar in die stad aan
het maken zijn. In de voorstelling worden
de persoonlijke levens en omstandigheden
van de cineasten met de films die ze maken
simultaan vervlochten. Bij sommige cineasten hebben hun eigen levens een duidelijke
invloed op de films die ze maken, en bij
anderen gebeurt het tegenovergestelde, is het
het maakproces van hun films, de ontwikkeling van de fictionele verhaallijnen die hun
persoonlijke levens transformeert.
De voorstelling begeeft zich op de spanningslijn tussen het vergankelijke en het
eeuwige. Cinema heeft de pretentie het
moment te vangen en de tijd te bevriezen,
terwijl theater, net zoals het leven, een vergankelijke ervaring is waarin de tijd zich
oplost. Het contrast tussen de vluchtige
levens van de cineasten en hun eigen films,
waarvan zij hopen dat ze de tijd overleven, is
voortdurend aanwezig.
We wilden een bijzonder facet onderzoeken
van de complexe relatie tussen fictie en realiteit. Op welke manier werken het leven en
onze dagelijkse ervaringen door in de fictie?
Maar vooral, in welke mate zijn onze levens
opgebouwd uit fictie? Cinema, en kunst in
het algemeen, als dingen die onze persoonlijkheid vormgeven. We bestaan uit wat
films, boeken en televisie van ons gemaakt
hebben.
2.
Drie jaar geleden ben ik begonnen aan een
reeks interviews met verschillende filmregisseurs uit Buenos Aires. Ik wilde de relatie
onderzoeken tussen hun persoonlijke levens
en hun films. Daarbij focuste ik mij op wat er
zich afspeelde tijdens hun projecten, hoeveel
er van hun persoonlijke levens in hun films
doorsijpelde en hoe hun levens veranderden
onder invloed van de fictie. Een tijdje later
begon ik interviews af te nemen met verschillende mensen om te achterhalen in hoeverre
hun levens gemodelleerd waren op de verhalen die ze door de jaren hadden gezien en
gelezen en in welke mate ze bijvoorbeeld op
bepaalde situaties reageren volgens patronen
die ze kennen uit films. Dat was het vertrek-

punt van Cineastas. Van de oorspronkelijke
interviews blijft in de voorstelling zelf, die
volledig fictioneel is, weinig meer over. In
plaats van een documentaire te maken,
wilden we tot in het extreme de mogelijke
manieren onderzoeken waarop fictie ons
wereldbeeld construeert.
Tegelijkertijd is deze voorstelling een mogelijk portret van de stad Buenos Aires door
de lens van een aantal van haar cineasten. De
stad is eveneens een plek van contrast tussen
het tijdelijke (haar bewoners) en het blijvende (de stad zelf). Haar verhaal kan verteld
worden vanuit de werkelijke levens van haar
filmregisseurs als vanuit de ficties die zij construeren. Buenos Aires komt voortdurend
terug in de verhalen en de stad is bijzonder
in die zin dat haar inwoners zichzelf er al snel
niet weerspiegeld zien zoals ze zijn, maar
zoals ze geloven te zijn. Eigenlijk leren we
steden nooit kennen via de verhalen van hun
bewoners, maar via hun fictionele representaties.

beweging tussen twee andere ideeën.” Misschien vormen leven en fictie ook wel zo’n
dialectiek waaruit een derde niveau ontstaat.
In Cineastas worden vertelling en representatie op een of andere manier gedissocieerd
doordat acteurs op het podium dingen
vertellen die daar niet te zien zijn. Met een
voice-over becommentarieert de verteller de
levens van de personages op het podium,
terwijl de vraag hoe je zoiets moet vertellen
zowel de verteller als het verhaal transformeert. Als ons verleden bestaat uit verhalen,
dan bestaat het heden uit ficties.

3.
In Cineastas wordt werkelijk alles verteld door
een tot de kern teruggebrachte cast van vijf
acteurs die een veelheid aan personages tot
leven wekt. De acteurs kunnen niet terugvallen op videobeelden en projecties en hebben
alleen zichzelf om alle levens en films tot
leven te wekken. Bestaat er zoiets als vergankelijke cinema? Is het mogelijk om in theater
iets te brengen dat blijvend is? Op het podium nemen de acteurs alvast de epische taak
op zich om die vragen te belichamen.
De ruimte waarin de voorstelling zich
afspeelt, stelt ons voor twee gelijktijdige
scenario’s. Een voor het leven en een voor
de fictie. Hoe? Via de aloude cinematechniek
van split-screens waardoor twee dingen die
op hetzelfde moment gebeuren naast elkaar
gezet kunnen worden. De laatste jaren
vonden veel opnames van internationale
producties plaats in Buenos Aires. De stad
is goedkoop en veel van haar straten doen
denken aan andere steden, voornamelijk
Europese, als ware de stad een fictionele
reproductie van reeds bestaande plekken,
van hoeken en pleinen die in veel van de
oorspronkelijke steden verdwenen zijn door
de oorlogen en politieke veranderingen van
de laatste honderd jaar. Een stad die andere
verdwenen steden in zich herbergt, of een
stad die bestaat uit verschillende lagen, de
ene boven en de andere onder. Het boven
elkaar plaatsen van twee ideeën die weer
naar een derde idee leiden, vormt dan ook
de hoeksteen van Eisensteins theorie over
montage. Veel van zijn concepten vertrekken van Japanse ideogrammen waarin het op
elkaar plaatsen van twee beelden een nieuw
beeld oplevert. Volgens hem is montage
“een idee dat ontstaat vanuit de dialectische

Ik begon bij fictie en ontdekte het reële; maar
achter het reële zit opnieuw fictie.
Jean-Luc Godard

4.
Citaten van een aantal filmregisseurs:
Cinema is de manier die de mensheid eindelijk
gevonden heeft om de tijd te bewaren.
Andrei Tarkovski
Alleen het tijdelijke is blijvend.
Ingmar Bergman

We zijn wat films zeggen dat we moeten zijn.
Leonardo Favio
Mariano Pensotti,
Buenos Aires 2013
biografie

Mariano Pensotti (1973, Buenos Aires) is een
Argentijnse schrijver en regisseur. Hij studeerde
film, beeldende kunst en theater in Buenos Aires,
Spanje en Italië. Als theaterauteur en regisseur
creëerde hij de afgelopen tien jaar meer dan vijftien
stukken. Enkele van zijn meest recente creaties zijn
El Pasado es un animal grotesco (2010), Sometimes I
think I can see you (2010), Encyclopaedia of unlived lives
(2010) en La Marea (2005). Hij maakte ook deel uit
van het project Infinite Jest (2012), gebaseerd op de
roman van David Foster Wallace in HAU in Berlijn.
Mariano Pensotti is uitgegroeid tot een van de
bekendste experimentele regisseurs ter wereld. Hij
werd bejubeld als een van de briljantste theatertalenten uit Latijns-Amerika en hijzelf en zijn gezelschap
toeren het hele jaar uitgebreid rond. In zijn werk
ontwikkelde hij twee verschillende lijnen. Enerzijds
zijn er theatervoorstellingen waarvoor hij zijn eigen
literaire teksten schrijft en waarbij het spel sterk is
gebaseerd op het werken met de acteurs. Anderzijds,
en parallel daaraan, creëerde hij een aantal sitespecifieke performances die vooral een bepaald contrast
wensen te creëren tussen fictie en realiteit, door de
fictie middenin de publieke ruimte te brengen.

english

CINEASTAS
1.
Are works of art time capsules that preserve
our ephemeral lives for posterity? Or are
our lives actually the vehicles through which
works of art become eternal, making us
repeat the things that we’ve seen in them
hundreds of times before? Do our fictions
reflect the world, or is the world a distorted
projection of our fictions?
Cineastas revolves around the stories of four
filmmakers in Buenos Aires, and the four
movies they film over the course of a year in
this city. The performance simultaneously
shows the personal lives of the filmmakers
and the circumstances they find themselves
in, as well as the films they are creating. In
some cases, the lives of the filmmakers clearly
influence their cinematographic work, while
in others, quite the opposite, it is the process
of creating a film and the development of the
fictional plots which transform their private
lives.
The work is built upon the tension between
the ephemeral and the durable. Cinema
purports to capture a moment and freeze
time, while theatre, like life, is an ephemeral
experience in which time flows freely. The
contrast between the lives of the filmmakers
and their films, works which they hope will
last forever, is a permanent presence.
We were interested in exploring a particular
facet of the complex relationship between
fiction and reality: how do life and day-today experiences influence fiction, and above
all, in which way has fiction then been the
starting point from which our lives are
constructed? Cinema, and art in general, as
something that forms our personalities: we
are what films, books, and television have
made us to be.
2.
Three years ago, I started a series of interviews with different filmmakers in Buenos
Aires. I was interested in exploring the ties
between their private lives and their films,
focusing especially on what happened to
them while they were filming a project, how
much of their personal circumstances were
present in their work, and what aspects of
their lives were modified through contact
with those fictions. Later, I started to interview different people to try to discover how
much of their lives had been modelled after
the fictions they had consumed over the
years. To what extent they reacted to experiences by following patterns they had previously seen in films, for example. This was the
starting point for Cineastas. Very little from
the original interviews remained in the final
work, which is completely fictional, since the

idea was not to create a documentary, but on
the contrary, to explore to the extreme the
possibilities of fiction in the construction of
a world.
Furthermore, the work positions itself as
a possible portrait of a city, Buenos Aires,
through the particular lens of the stories
of its filmmakers. The city, which is also a
scene of contrasts between the ephemeral
(its inhabitants) and the more long-lasting
(the city itself) is a space that can be narrated
through the real lives of its inhabitants, but
also through the fictions that they create for
themselves. Buenos Aires, which is very present in the stories, is a city that is particular
in that its inhabitants soon see themselves
reflected not as what they are, but as what
they believe to be. We never get to know cities through the stories of their inhabitants,
but through their fictional representations.
3.
In Cineastas, a pared-down cast of five actors
represents and narrates everything, embodying multiple characters. Without the use
of filming or video, the actors alone are
responsible for embodying not only the lives,
but also the films, on stage. Is there a kind
of cinema that is ephemeral? Could something be built in theatre that actually lasts?
With epic effort, the committed actors must
breathe life into these questions.
The space in which the performance takes
place is an apparatus which simultaneously
presents two scenarios, one for the lives
and the other for the fictions, using a classic
cinematic technique, the split screen, which
makes it possible to contrast simultaneously
occurring events. Over the past few years,
Buenos Aires has become a frequently used
location for producing international films.
It is a cheap city, and many of its streets are
reminiscent of those of other cities, mostly
European, as if the city itself were a fictional
reproduction of other, pre-existing locations,
locations which in many cases no longer
exist in their original cities because of wars
or political changes in the past few years. A
city that preserves those cities which have
disappeared, or a city in which several cities
are superimposed, one on top of the other.
The juxtaposition of two ideas, which in
turn form a third, was exactly what Eisenstein used for his theory of cinematographic
montage. Many of his concepts come from
Japanese ideograms, where superimposed
images form a third image. According to
him, montage is “an idea that emerges from
the dialectic collision between two others.”
The lives and their fictions also collide, and
maybe form a third plane.
In Cineastas, the narration and the representation are in a way disassociated by the
presence of a live narrator, who describes

things that aren’t happening on the stage. As
if he were a voice-over in a film, the narrator
completes the lives of the characters that we
see represented on stage, while at the same
time, the presence of the idea of narration
transforms the narrated events, as well as the
narrator. If people’s pasts are built through
stories, the present is built on fiction.
4.
Thoughts from some filmmakers:
Cinema consists in that finally humanity found
the way to immediately preserve time.
Andrei Tarkovsky
Only the ephemeral lasts.
Ingmar Bergman
I started with fiction and discovered the real; but
behind the real is again fiction.
Jean-Luc Godard
We are what movies told us we should be.
Leonardo Favio
Mariano Pensotti,
Buenos Aires 2013
biography

Mariano Pensotti (Buenos Aires, 1973) is an
Argentinian author and theatre director. He studied
cinema, visual arts and theatre in Buenos Aires,
Spain and Italy. In theatre, as a writer and director,
he has created over fifteen performances in the past
ten years. Among his latest creations are El Pasado
es un animal grotesco (2010), Sometimes I think I
can see you (2010), Encyclopaedia of unlived lives
(2010) and La Marea (2005). He was also part of
the project Infinite Jest (2012) based on the David
Foster Wallace novel, at HAU in Berlin. Mariano
Pensotti has become one of the most noted experimental directors in the world and is heralded as one
of Latin America’s brightest theatre talents. He and
his company tour extensively throughout the year.
He has developed two different lines in his work: one
composed of stage performances in which he writes
his own literary texts, with the plays based heavily
on his work with the actors, and in parallel several
site-specific performances where the main intention
is to create a particular contrast between fiction and
reality, with fiction positioned in public places.
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