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Prefiero que me quite el sue�o goya a que lo haga
cualquier hijo de puta
synopsis
‘Liever dat Goya me uit mijn slaap houdt
dan een of andere klootzak,’ zo luidt vrij vertaald de titel van deze solo van de experimentele Argentijnse theatermaker Emilio García
Wehbi. Hij baseerde zijn voorstelling op de
gelijknamige tekst van de radicale schrijver
Rodrigo García. Met zijn experimentele,
zwartkomische werk won Rodrigo García in
2009 de negende editie van de Europe Prize
New Theatrical Realities. In Prefiero…, dat
hij schreef in 2004, ageert hij tegen de vervreemdende, gewelddadige werking van het
kapitalisme en het consumentisme.
Tijdens een slapeloze nacht beleeft een burgerlijke familieman – gespeeld door García
Wehbi zelf, gehuld in zwart gorillapak – een
plotseling moment van helderheid. Hij haalt
zijn zuurverdiende spaargeld van de bank,
neemt de eerste vlucht naar Madrid met zijn
twee kinderen, consumeert grote hoeveelheden bier, sterke drank, tortilla’s, Serranoham
en Rioja, huurt de Duitse filosoof Peter
Sloterdijk in om vermaakt te worden door
diens pessimistische wereldvisie en breekt
’s nachts binnen in het Museo Nacional
del Prado. In alle rust wil hij daar de zwarte
schilderijen van Francisco Goya (1746-1828)
kunnen bewonderen; de veertien macabere
doeken waarin Goya de angst voor zijn eigen waanzin en zijn zwartgallige blik op de
mensheid tot uiting bracht. Dit alles terwijl
zijn twee zoontjes veel liever naar Disneyland zouden willen.
In een razende monoloog vol provocaties,
overdrijving en scherp taalgebruik sleurt
de hoofdpersoon het publiek mee in zijn
universum. Een schijnbaar chaotische aaneenschakeling van beelden wordt bijeengehouden door de verhaallijn van de verteller.
De voorstelling begint met de proloog ‘Principes voor een cynische ethiek’, terwijl de
gorilla boeken over het podium smijt en een
woeste donderpreek afsteekt. Tevens komen
fragmenten voorbij van schrijvers Michel
Onfray en W.H. Auden en worden er foto’s
en schilderijen geprojecteerd van Thomas
Hoepker, Richard Drew, Pieter Breughel en
Jake & Dinos Chapman.

biografieën

De makers zijn er niet op gericht om uitsluitend te choqueren of kant-en-klare antwoorden te geven. Ze willen het publiek aan het
denken zetten en toeschouwers een actieve
rol in de voorstelling geven. Daarbij schuwen
ze de provocatie niet

Emilio García Wehbi (1964) is een interdisciplinair werkende kunstenaar uit Buenos Aires, Argentinië. In 1989 richtte hij de experimentele theatergroep
El Periférico de Objetos op, reisde met zijn excentrieke werk de wereld over, en ontwikkelde zich tot
prominente regisseur, performer, beeldend kunstenaar en docent. Zijn theatervoorstellingen, opera’s,
installaties en interventies in de openbare ruimte zijn
vertoond op talloze gerespecteerde internationale
kunstfestivals, van Zuid-Amerika tot Japan. Zijn ongrijpbare, veelzijdige kunst gaat in tegen alle hokjes
en gangbare kunstclassificaties, maar is er altijd op
gericht om een ideeënuitwisseling aan te gaan met
het publiek. Terugkerende thema’s in García Wehbi’s
werk zijn obsceniteit, crisis, het noodlot, provocaties, instabiliteit, tegendraadsheid, het geheugen,
de dood en geweld. In zijn artistieke visie komen al
deze elementen samen. In 2001 was hij al eerder te
zien op het Holland Festival met zooedipous, een
eigenzinnige versie van de Griekse tragedie Oedipous
Rex, met mime, poppenspel en teksten van Franz
Kafka. Hij doceerde theaterwetenschap aan de Freie
Universität in Berlijn, de Universidad Nacional de
Colombia in Bogotá en aan de Ludwig Maximilian
Universität in München.
Schrijver Rodrigo García (1964) werd geboren in
Spanje en groeide op in de sloppenwijken van Buenos Aires. Hij werkte als kruidenier, slager, loopjongen en publicist, voor hij zich volledig toelegde op
het theater. In 2009 won hij de 9e editie van de Europe Prize New Theatrical Realities. García schrijft,
regisseert, acteert, ontwerpt en maakt videokunst.
Met zijn theatergezelschap La Carnicería Teatro
(Het Slachttheater) ontwikkelde hij een verrassende,
unieke theatertaal waarbij hij op zoek gaat naar
nieuwe rituelen in het alledaagse bestaan. De titel
van zijn gezelschap is niet alleen een verwijzing naar
het oude beroep van zijn vader, maar symboliseert
ook García’s aanval op ‘het vlees en de botten‘ van de
hedendaagse samenleving. Met zijn explosieve taalgebruik valt hij op expliciete wijze de kapitalistische
wereld aan, met al het overdadige materialisme en
de vervreemdende consumptiedrang. Daarbij put hij
inspiratie uit de radicale teksten van Samuel Beckett
of Louis-Ferdinand Céline, maar ook de surreële
films van Luis Buñuel en David Lynch of de zwarte
schilderijen van Francisco Goya. Zijn werk is te zien
geweest op prestigieuze theaterfestivals in Madrid,
Bretagne, Avignon, Venetië en Parijs. Maar theater
is voor García allesbehalve elitair of specialistisch.
Hij weigert zich te conformeren aan theatrale regels
of dogma’s. García: “Ik droom van een theater waarbij iedereen de deur kan openen.”

english

Prefiero que me quite el sue�o goya a que lo haga
cualquier hijo de puta
synopsis
‘I’d rather Goya robbed me of sleep than any
other arsehole,’ is the freely translated title
of this solo by the experimental Argentinean
theatre maker Emilio García Wehbi. He
based his production on the similarly-named
play by the radical author Rodrigo García.
With his experimental, blackly humorous
work, Rodrigo García won the ninth
edition of the Europe Prize New Theatrical
Realities in 2009. In Prefiero…, which
he wrote in 2004, he agitates against the
alienating, violent effect of capitalism and
consumerism.
During a sleepless night, a middle-class
family man – played by García Wehbi
himself, swathed in a black gorilla suit – has
a sudden moment of clarity. He collects
his hard- earned savings from the bank,
takes the first flight to Madrid with his two
children, consumes huge amounts of beer,
liquor, tortillas, Serrano ham and Rioja, hires
the German philosopher Peter Sloterdijk in
order to be entertained by his pessimistic
view of the world and at night breaks into
the Museo Nacional del Prado. There, in
peace and quiet, he wants to admire the black
paintings of Francisco Goya (1746-1828),
the 14 macabre canvases in which Goya
expressed his fear of his own madness and
his morbid view of humanity. And all of this
while his two sons would much rather be
going to Disneyland.
In a fast-paced monologue full of
provocation, exaggeration and witty
language, the main character sweeps the
audience into his universe. A seemingly
chaotic succession of images is held
together by the storyline of the narrator.
The performance starts with the prologue,
‘Principles for a Cynical Ethics’, while the
gorilla hurls books across the stage and
delivers a furious harangue. We also hear
excerpts from the writers Michel Onfray
and W.H. Auden and see projections of
paintings by Thomas Hoepker, Richard
Drew, Pieter Breughel and Jake & Dinos
Chapman.
The makers of this piece are not out to
simply shock or give ready-made answers.
They want to get the audience thinking and
give them an active role in the performance.
In doing so, they are not afraid to provoke.

biographies
Emilio García Wehbi is an interdisciplinary artist
from Buenos Aires, Argentina. In 1989 he formed
the experimental theatre group El Periférico de
Objetos. He travelled all over the world with his
distinctive work as he developed into a prominent
director, performer, visual artist and teacher. His
theatre performances, operas, installations and
interventions in public spaces have featured at
many renowned international arts festivals, from
South America to Japan. His elusive, wide ranging
art doesn’t tick the usual boxes, it goes against the
prevailing art classifications and is always focused
on engaging the audience to share ideas. Recurring
themes in the work of García Wehbi are obscenities,
crisis, fate, provocation, instability, antagonism,
memory, death and violence. In his artistic vision all
these elements are combined. In 2001 he visited the
Holland Festival with zooedipous, an idiosyncratic
adaptation of the classical Greek tragedy Oedipous
Rex with mime, puppetry and texts by Franz Kafka.
García Wehbi taught theatre studies at the Freie
Universität in Berlin, the Universidad Nacional de
Colombia in Bogotá and at the Ludwig Maximilian
University in Munich.
The writer Rodrigo García (1964) was born in
Spain and grew up in the slums of Buenos Aires. He
worked as a grocer, butcher, errand-boy and publicist, before fully committing himself to the theatre.
In 2009 he won the 9th edition of the Europe Prize
New Theatrical Realities. García writes, directs, acts,
designs and makes video art. With his theatre company La Carnicería Teatro (The Butcher’s Theatre)
he developed a surprising and unique theatre
language searching for new rituals in everyday life.
The name of his company does not only refer to his
father’s old profession, but also symbolises García’s
attack on the ‘flesh and bones’ of today’s society. He
uses his explosive language for an explicit and frontal attack on modern capitalism with its excessive
materialism and alienating consumerism. He draws
his inspiration from the radical writings of Samuel
Beckett and Louis-Ferdinand Céline, the surrealist
films by Luis Buñuel and David Lynch and the black
paintings by Francisco Goya. His work has been
performed at prestigious theatre festivals in Madrid,
Brittany, Avignon, Venice and Paris. But to García,
the theatre is all but elitist or specialist. He refuses
to adhere to the rules or dogmas of the theatre.
García: “I dream of a theatre which opens its doors
to everyone”.
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