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Erkenning van het lichaam als de verteller van een levensverhaal 

Wat als je een persoonlijk verhaal niet zelf deelt, maar door een willekeurig 
persoon laat vertellen? Wat als dit dan in gebarentaal wordt gedaan? Blijft de 
lading van het verhaal intact of verandert deze van kleur? Welke invloed heeft 
het op de geloofwaardigheid? Vragen die rijzen tijdens de multidisciplinaire 
voorstelling Le Moindre Geste, waarin digitaal beeld en choreografie een 
belangrijke rol spelen. Het Tunesisch choreografenduo Selma Ouissi en 
Sofiane Ouissi schijnen met de voorstelling licht op de universele lichaamstaal 
van de verteller. 

‘Vertel me mijn verhaal’, klinkt de stem van een jonge vrouw via de koptelefoon in 
een Syrisch Arabisch dialect. Ze heeft tijdens de vertellingen over haar leven als 
politieke vluchteling bekendgemaakt dat ze het eigenlijk best ingewikkeld vindt om 
haar persoonlijke verhaal zelf te vertolken. Het lijkt haar dan ook een fijne gedachte 
om dit door iemand anders te laten doen. De witte vrouw van bejaarde leeftijd die op 
het grote beeldscherm te zien is, lijkt dit tot uiting te brengen. Ze kijkt schijnbaar naar 
een scherm waarop de onzichtbare verteller te zien is en beweegt op een 
navolgende manier mee met de gebaren van de Syrische vrouw. Als er steeds meer 
verschillende mensen op het scherm verschijnen, evolueren de persoonlijke 
ervaringen van de vrouw langzaam maar zeker in collectieve belevingen die leeftijd, 
geslacht en ras overschrijden. Met de toename van gewichtigheid in het verhaal 
shiften de gebaren mee naar een fysieke uiting van verdriet, stress en nervositeit. 
Waar eerst ruimte was voor licht beeldende handgebaren wordt nu meer gewreven 
met de palmen, bewogen met het lichaam en gekrabd op het hoofd. 

In een enkele oogopslag is het een kleurrijke aanschouwing. Een groepje vrijwilligers 
van verschillende leeftijden en achtergronden in bontgekleurde shirts die een 
vertellende choreografie uitoefenen. Synchroon en in serene harmonie. De kleuren 
raken echter snel op de achtergrond als de bedachtzame maar schijnbaar 
authentieke gebaren van de groep mensen het publiek meenemen in de perikelen 
van de klinkende stem. Oplopend in aantal nemen ze stuk voor stuk een positie in op 
het podium. Een ongebruikelijke aaneenschakeling tussen de stem, de groep 
vrijwilligers en het publiek ontstaat.  

Als er tussen de twee verhalen door een pauze wordt aangekondigd en de 
performers zich al luchtig kletsend verzamelen om een tafel met eten en drinken, 
lijken ze op abrupte en bijna absurde wijze mijlenver af te staan van het verhaal dat 
ze net vertolkten. Alsof twee werelden genadeloos uit elkaar worden getrokken. 
Interessant is het feit dat de gebeurtenissen op het beeldscherm zich in real time in 
hetzelfde theater schijnen te voltrekken. Dit aspect plaatst op haar beurt vraagtekens 
bij het belang van afstand in tijd en ruimte bij het overbrengen van een verhaal. 



Dansers en choreografen Selma Ouissi en Sofiane Ouissi uit Tunis zijn broer en zus 
en maken er sinds het begin van hun podiumcarrière werk van om te onderzoeken 
hoe ‘de ander’ door middel van vertellingen kan worden gehoord, gevoeld en 
begrepen. Hierbij experimenteert het duo structureel met digitale elementen die hun 
multidisciplinaire producties doorgaans innovatief en overbruggend maken. In Le 
Moindre Geste komt deze ‘ander’ behalve door de collectieve verwerking, mede 
dichtbij door de mate waarin de twee vertelde verhalen uiteenlopen. Want ook tijdens 
het tweede verhaal, waarin een Vlaamse schrijver over haar psychoses vertelt, word 
je als kijker en luisteraar geraakt op precies dezelfde plek. De begeleidende 
gebarentaal en ditmaal geïntensiveerde choreografie voegen nu een dynamischere 
laag toe aan het verhaal. Na afloop wordt het publiek op de uitweg begeleid langs de 
zaal die op het scherm te zien was. Dit doet denken aan een camera die tijdens een 
film uitzoomt om de technische ‘achterkant’ van de productie te onthullen. 

Selma Ouissi en Sofiane Ouissi verzamelden gedurende vijf jaar de verhalen voor de 
voorstelling in verschillende steden in België en Frankrijk en beslaan vertellingen van 
verschillende achtergronden en uiteenlopende levenspaden. Het choreografenduo 
zorgt er hierdoor voor dat de ontdekking van de ‘ander’ op elke plek in de wereld een 
radicale open blik vereist.  

Le Moindre Geste gaat op bijna wetenschappelijke wijze op zoek naar manieren om 
mensen, ongeacht sociaal-culturele verschillen, met elkaar te verbinden. De 
voorstelling nodigt uit om het lichaam als verteller te erkennen, curiositeit naar 
nieuwe werelden te voeden en collectieve verwerkingsprocessen te verwelkomen. 


