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Romeo Castellucci & Socìetas
Democracy in America
vrij geïnspireerd op het boek van Alexis De Tocqueville

wo 8, do 9, vr 10, za 11 maart 2017
Grote podia / Rode zaal / 20 uur

De voorstelling duurt ongeveer twee uur, 
zonder pauze.

         Gelieve uw GSM uit te schakelen.

 regie, scenografie, licht, kostuums  Romeo Castellucci
 tekst  Claudia Castellucci, Romeo Castellucci
 muziek  Scott Gibbons
 met  Olivia Corsini, Giulia Perelli, Gloria Dorliguzzo, Evelin 
Facchini, Stefania Tansini, Sophia Danae Vorvila
 en
Jeanne Colin, Cécile Lassonde, Audrey Apers, Verona Verbakel, 
Camilla Monga, Michèle Even, Libby Ward, Philine Janssen, 
Elise Moreau, Anna Heuer Hansen, Sofie Roels, Lois Alexander

 choreografische interventies  Evelin Facchini, Gloria Dorliguzzo, 
Stefania Tansini, Sophia Danae Vorvila (vrij geïnspireerd op 
traditionele volksdansen uit Albanië, Griekenland, Botswana, 
Engeland, Hongarije, Sardinië)  regie assistentie  Maria Vittoria 
Bellingeri  repetitor  Evelin Facchini  sculpturen en mechanismen 
 Istvan Zimmermann, Giovanna Amoroso  realisatie kostuums 
 Grazia Bagnaresi  podiumregie  Daniele Ferro  technici  Andrei 
Benchea, Pierantonio Bragagnolo  lichttechniek  Marco Alba 
 geluidstechniek  Paolo Cillerai  kleedster  Elisabetta Rizzo 
 accessoires  Silvano Santinelli

SocÌetas
 technische leiding  Eugenio Resta  technische staf  Carmen 
Castellucci, Francesca Di Serio, Gionni Gardini, Daniele 
Magnani  productieleiding, financieel management  Benedetta 
Briglia  promotie en spreiding  Valentina Bertolino, Gilda Biasini
 productie assistentie  Giulia Colla  administratie  Michela Medri, 
Elisa Bruno, Simona Barducci  economisch advies  Massimiliano 
Coli

 coproductie  deSingel internationale kunstcampus, Wiener 
Festwochen, Festival Printemps des Comédiens à Montpellier, 
National Taichung Theatre, Holland Festival (Amsterdam), 
Schaubühne-Berlin, Festival d’Automne à Paris met MC93 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, Le 
Manège - Scène nationale de Maubeuge, Teatro Arriaga 
Antzokia (Bilbao), São Luiz Teatro Municipal (Lisbon), Peak 
Performances Montclair State University (New Jersey)
 met de steun van  Théâtre de Vidy-Lausanne, Athens & 
Epidauros Festival

 SocÌetas is ondersteund door  Ministero Beni e Attività Culturali, 
Regione Emilia Romagna, Comune di Cesena

 Nederlandse boventiteling  Anne Rogghe 
 bediening boventiteling  Kim Maes 
 technische regie boventiteling  Grigore Ionita
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Na twee repetitiefasen, in september 2016 en februari 2017, 
gaat ‘Democracy in America’ van Romeo Castellucci en 
Societas op 8 maart in wereldpremière in onze Rode zaal. 
De titel van deze tweede Made in deSingel verwijst naar het 
gelijknamig politiek traktaat uit 1835 van de Franse filosoof 
Alexis de Tocqueville, waarin hij als dertigjarige Europeaan 
vol ontzag naar de jonge democratie in Amerika kijkt.

Deze voorstelling 
is niet politiek
Deze voorstelling is niet zozeer een 
politieke reflectie, maar veeleer, miss-
chien, een van de mogelijke conclusies 
over politiek.
In 1935 wendt een Europeaan voor het 
eerst zijn blik af van het Atheense 
democratische model. Alexis de 
Tocqueville observeert de vorming van 
de Verenigde Staten van Amerika op een 
moment dat een nieuwe democratie 
geboren wordt, gefundeerd op de 
principes van het puritanisme en van de 
gelijkheid tussen individuen. Deze 
geboorte gaat gepaard met de onder-
gang van de tragedie als vorm van 
politiek bewustzijn en kennis van het 
bestaan. Het grote artificiële laboratori-
um van de verwaarlozing van het zijn - de 
tragedie - wordt tenietgedaan, voor altijd. 
En wordt als ver ouderd beschouwd: het 
vitale en antibiotische experiment dat 
inherent is aan de Atheense democratie, 
die de burger in staat stelt - tijdens de 
korte duur van een voorstelling in het 
theater van Dionysus, buiten de 
democratie om - het disfunctioneren van 
het bestaan vast te stellen, opnieuw en 
opnieuw. En te luisteren naar de klacht 
van het zoenoffer, dat geen enkele 
politiek - ook niet vandaag - vermag te 
redden.
Geen offers meer, maar nog steeds geen 
politiek. Geen God meer, maar nog 
steeds geen stad van de mensen. Eens 
de zondebok verdreven, valt het mes uit 
onze handen, de hemel is leeg, nieuw, 
blauw en koud.
Wat overblijft, is de lege ceremonie die 
de grandeur van dit verlies celebreert.

Na zijn terugkeer van een lange studiere-
is in de Verenigde Staten van Amerika in 
1832, schreef de jonge Franse aris-
tocraat Alexis de Tocqueville een 
tweedelig essay over het nieuwe 
Amerikaanse politieke systeem. In dit 
werk, dat een van de fundamenten zal 
leggen voor de hedendaagse westerse 
politieke reflectie, beschreef Tocqueville 
een nieuw model van representatieve 
democratie.
Hij zocht naar de oorsprong ervan in de 
zeden en gewoonten, de ideeën, het 

collectieve bewustzijn van de voormalige 
kolonies van het oude Europa, die het juk 
hadden afgeschud en op weg waren 
naar herbronning en vrijheid.
De Amerikaanse democratie - de eerste 
van die omvang en die radicaliteit die het 
licht zag in de moderne tijden - had zich 
kunnen vormen dankzij het verschijnsel 
dat Tocqueville ‘Puritan Foundation’ 
noemt. Dit begrip verwijst naar de basis 
die de puriteinse gemeenschappen 
gelegd hebben voor een waarachtige 
gelijkheid tussen de mensen. Daarbij 
inspireerden ze zich op het evangelie. 
Maar het onderwerp dat Tocqueville 
echt interesseerde, was niet Amerika, 
maar de democratie zelf, waarvan
hij minutieus en meedogenloos de 
anatomie bestudeerde: de wederge-
boorte, op een maagdelijk territorium, 
van een politiek model dat de voorbije 
eeuwen in Europa uitgehold was.
De Tocqueville analyseert het potentieel 
van de jonge democratie en demon-
streert er tegelijk de gevaren en bep-
erkingen van, zoals de tirannie van de 
meerderheid, de dreiging die uitgaat van 
de populistische retoriek op de intellect-
uele vrijheid, de ambigue relatie die 
bestaat tussen het algemeen belang en 
individuele ambities. Tezelfdertijd stelt in 
de Nieuwe Wereld de macht zijn eigen 
representatie in vraag. In het klassieke 
Griekenland was de tragedie het 
noodzakelijke dubbel en de schaduw 
van de Atheense democratie.

Met ‘Democracy in America’ volgt 
Romeo Castellucci De Tocqueville’s 
voorbeeld en situeert zich in een tijd die 
de politiek voorafgaat. Eens de diepe 
Griekse wortels van de politiek doorg-
esneden, belanden we in een tijd die de 
geboorte van het theater voorafgaat,
op het moment van onbepaaldheid 
waarin de naakte voeten nog op het 
smeulende as van het feest, door de 
Goden verlaten, lopen en men nog niet 
het begin van de tragedie, gecreëerd 
door mensen, ziet. Een werk als een 
evocatie van een vergeten celebratie, 
een rite zonder naam, waarin het theater 
zijn eerste functie terugvindt: het 
obscure en noodzakelijke dubbel zijn van 
de politieke strijd en van de menselijke 
samenlevingsvormen.

Romeo Castellucci

De plannen voor deze voorstelling 
dateren van voor de verkiezing van 
Donald Trump. We wilden reflecteren 
over de democratie. Terwijl die in Europa 
wortelt in het antieke Griekenland, 
wortelt ze in de Verenigde Staten in het 
puritanisme. Mijn broer Romeo heeft me 
gevraagd een tekst te schrijven over 
twee arme puriteinse boeren en twee 
Indianen in het Amerika van 1900. 
Daarbij ben ik vertrokken van ‘Over de 
democratie in Amerika’, het beroemde 
reisverslag van de negentiende-eeuwse 
Franse schrijver Alexis de Tocqueville. 
Verder heb ik me verdiept in auteurs als 
John Steinbeck, die de armoede tijdens 
de Grote Depressie glashelder beschrijft, 
en in de taal van de Ojibweg, de Indianen 
die vooral in Noord-Amerika en Canada 
leven. 
Dat heeft tot twee dialogen geleid. In de 
ene vragen twee Indianen zich af: “Is het 
een goed idee om Engels te leren, zodat 
we met de blanken kunnen communice-
ren?” In de andere voer ik twee boeren 
op. Ze leven in extreme armoede. Hun 
kinderen ogen veel ouder dan ze zijn, 
door ontbering en uitputting. Naast hun 
huisje in het bos trachten ze gewassen 
te kweken, maar er groeit amper iets. 
Toch schikken ze zich in hun lot, omdat 
ze de aarde respecteren en denken: “Dit 
is Gods wil.”
...
We leven in historische tijden, waarin we 
een alternatief zoeken voor de rituelen 
en religies van weleer. Je zou in het 
theater een substituut voor de misviering 
kunnen zien: mensen gaan er op in een 
wereld die niet meer - of nog niet - hun 
wereld is. Maar: theater vormt géén 
gemeenschap, reikt géén oplossingen 
aan. Zelfs als het de polemiek niet 
schuwt, blijft het spektakel. 

Claudia Castellucci in Knack, 01/03/2017
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Kon de Amerikaanse droom van 
toenemende gelijkheid ontaarden in 
een nachtmerrie?
In Amerika tendeerde de centralisatie en 
rationalisatie van het bestuur en de 
concentratie en mechanisering van het 
productieapparaat naar grotere maat-
schappelijke gelijkheid, maar Tocqueville 
had een scherp oog voor toenemende 
spanningen. Wat als het gezag wordt 
ondermijnd en de democratie zou 
ontaarden in de ‘tirannie van de 
meerderheid’?
Wat betekent het voor staat en samenle-
ving als een democratie leidt tot steeds 
meer individualisme en materialisme? 
Wat als de centrali sering, noodzakelijk 
geacht vanwege het gelijkheidsstreven, 
leidt tot ‘mild despotisme’?
Door dit soort problematiserende 
onderzoeksvragen te stellen is het werk 
van Tocqueville verrassend actueel 
gebleven, of het nu gaat om het meer 
liberale Amerika, het autoritaire Rusland 
of ontwikkelingen rond overheidsregule-
ring in Europese landen, inclusief de 
complexe dilemma’s rond de ombouw 
van democratische verzorgingsstaten. 
Bijzonder was dat Tocqueville een 
scherpe scheiding maakte tussen 
democratie als samenlevingsvorm, waar 
hij het primaat legde, en democratie als 
staatsvorm, die volgens hem afhankelijk 
was van de democratie als samenle-
vingsvorm. Het uitgangspunt voor 

De American 
Dream van Alexis 
de Tocqueville
Alexis de Tocqueville (1805-1859) stamde 
uit een adellijke Normandische familie. 
Hoewel hij de Franse Revolutie niet zelf 
had ervaren, hadden de gebeurtenissen 
in en na 1789 op zijn aristocratische 
familie diepe indruk gemaakt. Zijn ouders 
waren door de val van Robespierre 
ontsnapt aan de guillotine. Tocqueville 
ambieerde een politieke loopbaan. Hij 
werd in 1839 verkozen tot volksvertegen-
woordiger en tien jaar later was hij een 
korte periode minister van Buitenlandse 
Zaken.
Na de staatsgreep door Napoleon 
Bonaparte III in 1851 trok hij zich terug uit 
de politiek.
Omdat het proces van steeds meer 
maatschappelijke gelijkheid het verst was 
ontwikkeld in de Verenigde Staten van 
Amerika besloot Tocqueville daarheen 
een studiereis te maken, samen met zijn 
vriend Gustave de Beaumont. Het werk 
dat hij nadien schreef, ‘Over de democra-
tie in Amerika’ (dl I 1835, dl II 1840), 
kende een onmiddellijk succes.

Tocqueville was dat de maatschappij van 
de toekomst gedomineerd zou worden 
door de motieven vrijheid en gelijkheid. 
Origineel was zijn aandacht voor de 
vraag hoe de verhouding tussen die 
twee motieven diende te worden 
georganiseerd. Met het verder voort-
schrijden van maatschappelijke gelijk-
heid, een niet
te keren proces, groeide het risico dat de 
gelijkheid de vrijheid zou kunnen 
bedreigen.

Het werk van Tocqueville blijkt vrucht-
baar door zijn inzicht dat de spanning 
tussen vrijheid en gelijkheid wordt 
verminderd door een grote rol voor 
intermediaire instellingen als lokale en 
regionale overheden, kerken, politieke 
partijen en zelfstandige verenigingen 
(ngo’s).
Zijn analyse is ook relevant gebleven 
voor actuele vraagstukken rond burger-
schap, de verhouding tussen democratie 
en rechtsstaat, de toenemende centrali-
sering, ontwikkelingen in de verzorgings-
staat, de plaats van religie in de samen- 
leving en de rol van de ‘civil society’, ook 
op internationaal niveau.

Bron: Irene Broekhuijse & Jan Willem Sap 
(red.), De Amerikaanse droom van 
Tocqueville, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 
2016, p. 8 ev.
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deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid

mediasponsors

Reageer en win Op www.desingel.be kan u uw visie, opinie, commentaar, 
appreciatie, … betreffende het programma van deSingel met andere toeschouwers 
delen. Selecteer hiervoor voorstelling/concert/tentoonstelling van uw keuze. 
Neemt u deel aan dit forum, dan maakt u meteen kans om tickets te winnen.

Romeo Castellucci werd geboren in 1960 in Cesena. Hij liep 
er landbouwhogeschool voor hij scenografie en schilderkunst 
ging studeren aan de Academie voor Schone kunsten van 
Bologna. Op zijn twintigste debuteerde hij als theaterregisseur. 
Het jaar daarop, in 1981, stichtte hij samen met Claudia 
Castellucci en Chiara Guidi, de Socìetas Raffaello Sanzio. Begin 
van de jaren tachtig verdeelde hij zijn tijd tussen theater en 
schilderen. Sindsdien was hij betrokken bij de creatie van tal 
van producties als auteur, regisseur, decor-, licht-, klank- en 
kostuumontwerper. In Italië en in zovele landen ter wereld 
verwierf hij faam als schepper van een nieuw theater, geba-
seerd op een totaliteit van de kunsten en gericht op integrale 
perceptie. De dramatische lijnen van zijn voorstellingen 
luisteren niet naar literaire canons - complex en visueel zeer rijk 
als ze zijn. Zijn bedoeling is een taal te ontwikkelen die over de 
hele wereld te begrijpen is, net als de taal van muziek, beeld-
houwkunst, schilderkunst en architectuur. Hij is co-auteur van 
tal van essays over dramaturgie, en vele daarvan vertrekken 
vanuit zijn persoonlijke theaterervaringen, onder meer ‘Il teatro 
della Socìetas Raffaello Sanzio’ (1992), ‘Epopea della polvere’ 

(2001), ‘Les pélerins de la matière’ (2001) en ‘Epitaph’ (2005). 
Castellucci werd gevraagd als regisseur van het theaterpro-
gramma van de 37e biënnale van Venetië. Onder de titel 
‘Pompei - Il romanzo della cenere’ (‘de roman van de asse’), 
herdefinieerde hij het probleem van de voorstelling; de rol van 
de toeschouwer werd opnieuw bekeken, en er werd een 
opening geslagen naar nieuwe theatervormen die niet passen 
in het traditionele beeld. In 2008 werd hij gastcurator van het 62 ste 
festival van Avignon, waar hij de triptiek ’la Divina commedia’ 
met daarin ‘Inferno’, ‘Purgatorio’ en ‘Paradiso’ maakte. In 
deSingel stond inmiddels een hele reeks voorstellingen van 
Socìetas Raffaello Sanzio op het programma. De laatste tien 
jaar coproduceerden we alle volgende stukken: ‘Hey Girl!’ 
(2007), ‘Inferno’ (2009), On the Concept of the Face, regarding 
the Son of god’ (2010 en 2012), ‘The Minister’s Black Veil’ 
(2011), ‘Giudizio, Possibilità, Essere’ (2013). In maart 2016 
presenteerden we ‘Orestea (una commedia organica?)’. In 
december 2016 volgde dan onze eerste Made in deSingel met 
hem: ‘The Minister’s Black Veil’, een monoloog gebracht door 
de Amerikaanse acteur Willem Dafoe.
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