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Gegrepen door de rituelen

‘De kunst
sprong in het
gat dat religie
achterliet’

INTERVIEW SIEGER BALJON

Theater Artemis komt met De dag dat de papegaai zelf wat wilde zeggen (14+)
naar Groningen. Met de van oorsprong Groninger Sieger Baljon. Kunst als een
intensieve levenswijze.

GRONINGEN ,,Het leven en de kunst
zijn nooit gescheiden.’’ Dat is wat de
geboren Groninger Sieger Baljon
(1981) voor zichzelf vaststelt. Hij lift-
te ooit met een vraagteken in zijn
handen naar Afghanistan. Was dat
een kunstproject? ,,Ik heb er wel een
voorstelling over gemaakt.’’

Baljon speelt het leven en leeft het
spel. Hij staat in de 14+-voorstelling
De dag dat de papegaai zelf iets wil-
de zeggen van Theater Artemis,
dinsdag in Groningen - eerste regie
van Jetse Batelaan als artistiek leider
van het jeugdtheatergezelschap. De
papegaai richt zich (logisch) op pu-
bers. Die vinden al snel iets gek. Bal-
jon geeft zich bloot, letterlijk.

,,Al bij de repetities in november
werd duidelijk dat deze scène erin
kwam, dus ik kon er lang aan wen-
nen. Het is ook goed om zulke radi-
cale keuzes te maken. De eerste keer
speelden we voor een groep niet-
voorbereide vmbo’ers. De jongens
trokken allemaal hun T-shirt over
hun hoofd toen ik mijn kleren uit-
deed. Fascinerend. Elkaar na-pape-
gaaien, precies waarover het gaat. De
gevoeligheid van die scène verzoop
alleen wel in dat kippenhok. In een
gesprek met een docent zeiden we:
‘Wat reageerden ze heftig. Ze zijn
toch wel gewend om een bloot lijf te
zien? Ze douchen toch met elkaar, na
gym?’ Nee dus! Doen ze niet meer. Ze
douchen niet, of ze houden hun on-
derbroek aan. Bloot kennen ze alleen
van porno.’’ Inmiddels wordt de
naaktscène aan het begin van de
voorstelling ingeleid.

Sieger Baljon ging al op zijn elfde
naar De Noorderlingen, de voorop-
leiding theater die richting profes-
sionele carrière loodst, en bleef er tot
zijn negentiende. ,,Het is van on-
schatbare waarde geweest voor mijn
eigen drive, met de zelfdiscipline die
wordt verlangd.’’

Groningen noemt hij ,,mijn favo-
riete plek waar ik heel weinig ben.
Kom ik andere Groningers tegen,
dan praten we direct met een Gro-
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nings accent. Terwijl ik vroeger bijna
nooit zo sprak.’’

Het duurde tot vorig jaar dat Bal-
jon afstudeerde aan de Mime Oplei-
ding in Amsterdam. Domweg omdat
het lang duurde voor hij er werd aan-
genomen. ,,Het was mijn laatste po-
ging. Nog één keer proberen, dacht
ik, en anders was het kennelijk niet
mijn weg. Voordeel was dat ik al mijn
ervaring mee kon nemen.’’

Ervaring. Want een lange lijst.
Als jonge jongen had hij al een rol-

letje in de film Karakter. Hij speelde
in de politieserie Unit13. Hij is podi-
um-/klankdichter, haalde twee keer
de finale van de Poetry Slam (won
onlangs in Groningen nog een prijs
op de Gedichtendag), zingt bij zijn
RaaskalBOMfukkerZ en is (activis-
tisch) straatperformer.

Daarnaast komen zijn fascinatie
voor sjamanisme en dada samen in
zijn ‘sjamandada’-collectief. ,,Ik hou
ervan door de bril van het sjamanis-
me naar de westerse beeldtaal te kij-
ken en zo te graven naar de diepere
lagen in onze cultuur. Waar komen
figuren als Zwarte Piet of Batman
vandaan?’’

Baljon kwam bij het sjamanisme
uit via zijn interesse in godsdienst.
,,Mijn ouders waren agnostisch,
maar mijn grootvader was dominee
en islamoloog. Ik werd al jong gegre-
pen door de rituelen. De kunst is ge-
sprongen in het gat dat de religie
achterliet. Theater is immers ook
een ritueel, een samenkomst waar
mensen wordt gevraagd hun tele-
foon uit te zetten, op een plek waar
toeschouwer en performer elkaar
kunnen ruiken. Het applaus kun je
beschouwen als het verjagen van on-
ze eigen ’demonen’, die zich op de
speelvloer even mochten uiten.’’

En dada?
,,De ontregeling, het absurdisme.

Het vloeibaar maken van de schijn-
baar in beton gegoten werkelijkheid.
Jetse speelt er voortdurend mee. Hij

trekt je steeds uit je verwachtingspa-
troon. Een feest om mee te werken.’’

De evenzeer dadaïstische Raaskal-
BOMfukkerZ bestaat tien jaar. ,,Poli-
tiek geënte, tribale poëzie op on-
voorspelbaar gecomponeerde beats.
En altijd gekostumeerd.’’

Het klinkt allemaal als bovenge-
middeld intensief. ,,Inherent aan
kunst!’’, zegt Baljon. ,,Kunst is een
geïntensiveerde vorm van leven.’’

Daar komt straks nog wat bij. Over
een maand wordt hij vader.

Theater Artemis speelt De dag dat
de papegaai zelf wat wilde zeg-
gen, 22/4 Stadsschouwburg Gronin-
gen, aanvang 20.15 uur, entree 15
euro (alleen nog eerste rang be-
schikbaar).
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¬ Sieger Baljon geeft zich bloot in De dag dat de papegaai zelf wat wilde zeggen. Foto Kurt van der Elst


