MONOLOGEN

DeVagina
Verhalen in
verbeterdeversie
voor dovevrouwen
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Een driehoek ofeen streepje?
Na de gewone Vagina
monologen en de
Gesluierde
monologen doen nu
ook de Vagina
verhalen Amsterdam
aan. In deze
voorstelling, die in
Nederlandse
gebarentaal en
gesproken Nederlands
wordt gespeeld, staat
de Geheime Ope ning
van de dove vrouw in
de schijnwerpers.
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E HANDEN vouwen tot
een driehoek , met de

punt naar beneden. Dat
is het Amerikaanse gebaar voor
vagina. Regisseur Mieke Julien

van het Handtheater vond dat
veel poëtischer dan het Nederlandse gebaar voor kut. waarbij
je een vertikaal streepje in de
luch t maakt. En dus is die driehoek het gebaar dat telkens terugkom t in de Vagina verhalen,

Scène ui t de Vaginaverhalen.

een voorste lling in Nederlandse

een dove vrouw die als kind door
haar oudere broer is misbruikt.

gebarentaal en gesproken Nederland s.
Inderdaad , na de Gesluierde monologen wederom een variatie op
de imm ens pop ulaire Vagina monologen van Eve Ensler. Al moet
worden verm eld dat de Vagi na
verhalen al eerder gemaakt zijn
dan het project van Adelheid
Roosen over moslimvrouwen.
"Zelfvond ik de Vagina monolo-

gen helemaa l niet zo goed: noga l
eenzijdig, en een beetje gedateerd. Maar er was een aantal
dove vrouwen dat heel graag wilde dat die voorstelling ook voor
doven te volgen was. Nu werkt
het absoluut niet als je alleen
maar een dovent olk op het toneel zet, dus hebben we er een
heel ni eu we voorstelling van gemaakt. waarin acht dove en ach t

sprekende vrouwen spelen. Vijf
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horenden een gelijkwaardig
aandeel krijgen."
"Het was 'heel belangrijk dat

dove actrice op het toneel de gebare n heel anders maal-t dan in
de dagelijkse conversat ie. "je ge-

Een van die mon ologen is een

de dove en horende actrices ee n

aangrijpende geschiedenis van

eenheid vormden. Het mocht
niet lijken alsof de gebarentaal

baren zijn veel expressiever, je
benadrukt veel meer de emoti o-

monologen zijn vervangen door
mo nologen van dove vrouwen

overhun vagina."

Het was een verhaa l dat boven tafel kwam toe n Mieke Julien en
actrice Perwin Schol met dove
vrouwen over hun vagina praatten. Incest schijnt veelvuldig onder dove kinderen voor te komen - al dit is een onderw erp

alleen maar werd getolkt .Woord
en ge baar moeten elkaar aanvul-

nele ktacht ervan - net zoals
sprekende acte ur s dat ook met
hun stem doen ."

josine Kuys is een van de acht
len," zegt chore ografe Beppie
Blankert, die voor deze voorstel- horende actrices die meedoen
ling is aangetrokk en.
aan de Vagina verhalen. Zij heeft
Perwin Schol is als actrice zo'n ooit een beginnerscu rsus gebavie r jaar vast verbonden aan het

rent aal gedaan, omda t de toen-

Handtheater en hield de inter- matige vrien d van haar zus doof
waarover we in ig wordt gespro- views met de dove vrouwen. En was. In de voorstelling spreekt ze
ken en waaraan hulpverlening hoewel de meesten aanvankelijk de teksten die de dove actrices sienigsz ins be schroomd waren. mu ltaan in gebarentaal uitdru knauwelijks aandacht besteedt.
merkte ze dat de dove vrouwen ken . "De Vagina verhalen laten
Therapeutisch
uiteindelijk behoorlijk openhar- vooral zien dat de gebare ntaal
Maar het is absoluut niet de be- tig over hun eigen vagin a praat- ee n mooi e taal is, die heel poëdoeling dat de Vagina verhalen een ten. "Omdat de oud ers van dove tisch kan zijn.Die taal hoeft heu s
th erapeuti sch doel hebben ofde kinderen vaak horend zijn en de niet alleen van pas te komen in
nadruk leggen op de problem en gebare ntaa l zelf niet zo goed be- een kadertje van het televisievan doven , benadrukt Mieke Ju- heersen . zijn doven gewend om scherm."
lien.
onde rling gemakkelijk met elDe Vagina Verha len zijn nog tot
"We wilden alle aspecten van kaar over seks praten . Zeworden
en met zate rdag te zien in de
de vagina en de seksualiteit on- niet door hun ouders op de vinBrakke Grond, Amsterdam ; tourder de aandacht bre ngen en in de gers getikt."
nee tfm 16/4. Inform atie:
voorstelling moesten doven en
Perwin Schol verte lt dat ze als
www.handtheater.nl .

