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We doen allemaal alsof lichaams- 
haar iets heel groots is. Iedereen 
heeft er een mening over; de nor-

men zijn nog steeds streng. Je moet je oksels 
en benen ontharen, schaamhaar weg halen. 
Vrouwen van mijn generatie, ik ben bijna 40, 
scheren zich allemaal,’ zegt Kajsa Englund. 
De voorstelling van Mighty Performing Arts 
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M.P.A.C. wil met Hairy Tales graag bereiken dat 
mensen zich op hun gemak voelen met hoe ze 
zijn. Zich geliefd voelen om wie ze zijn. ‘Het is 
een emotionele reis. Aan het eind voelt iedereen 
zich hopelijk opgelucht en vrij.’

ZONDER SCHAAMTE KIJKEN 
NAAR LICHAAMSHAAR

Mighty Performing Arts Collective [SE] Hairy Tales
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Collective (M.P.A.C.) gaat over het fenomeen 
lichaamshaar en wat we daarmee doen. 
‘We willen open minded, zonder schaamte, 
kunnen kijken naar hoe we eruit zien. Of je 
nu haar hebt of niet.’ 
M.P.A.C. speelt met tradities en stelt daar 
nieuwe beelden tegenover. Englund: ’We zijn 
geconditioneerd om met een mannenblik te 
kijken. Maar dit is mijn lichaam. Het is aan 
mij om te bepalen wat ik ervan vind en hoe 
ik uiting geef aan m’n seksualiteit. Het gaat 
om hoe ik me er zelf bij voel, niet om wat 
anderen van me willen zien. Maakt iemand 
een andere keuze dan ik, dan is dat zo. Je 
kunt het hebben over wat je leuk vindt en 
wat niet. Zonder oordeel over hoe het moet.’

Rol van de clown
Speelsheid en humor is essentieel bij 
M.P.A.C. ‘In de rol van clown kun je ver gaan, 
zeker bij volwassen publiek. Een clown laat 
zich niet tegenhouden. Dat is een goudmijn. 
Je kunt je op gevoelig, kwetsbaar terrein 
begeven. Daar vind je een hoop humor om 
mee te spelen en om wezenlijk contact met 
publiek te maken. Als je kwetsbaarheid laat 
zien, opent publiek zich voor je. Dat is ook 
kwetsbaar. En dan komt de lach. Omdat je 
hen verrast. Of omdat ze iets herkennen of 
lichte schaamte voelen. Mooi om te zien hoe 
mensen overal om hetzelfde lachen.’
De samenstelling van het publiek kan wel 
een rol spelen. ‘Teenagers reageren anders, 
bij hen hoor je vaak ‘jaaaaa’, als opluchting: 
je hoeft niet perfect te zijn. Anderen voelen 
soms schaamte. Daar spelen we op in; we 
improviseren binnen het verhaal en vinden 
het belangrijk in contact met ons publiek te 
blijven. Soms provoceren we wat meer, soms 
zijn we juist wat zachter. Een clown staat 
altijd open voor wat in en met toeschouwers 
gebeurt. Je luistert: gaan mensen erin mee, 
wat gebeurt er?’

Patriarchale norm
De vrouwen van M.P.A.C. kennen elkaar van 
hun studie en als collega’s. ‘Als een groep 

alleen uit vrouwen bestaat, is dat meteen 
een highlight. Waarom? Hoezo zou dat 
anders zijn? Er zijn altijd veel vrouwelijke 
performers geweest, alleen heeft de patri-
archale norm mannelijke artiesten altijd 
meer ruimte en credits gegeven. Sommige 
onderzoekers zeggen dat vrouwen in het 
oude Griekenland de oorspronkelijke  
mime-toneelschrijvers waren - vrouwen 
mochten geen stukken met gesproken 
woorden opvoeren en dat deze stukken 
daarom niet zijn bewaard. Ik ben blij dat ik 
leef in een tijd waarin historische feiten en 
bijdragen van vrouwen hopelijk veel meer 
erkenning krijgen.’

‘Ik zou willen dat we allemaal meer kijken 
naar wat ons samenbrengt, ongeacht gender, 
in plaats van te focussen op ‘de ander’ als 
iemand die anders en vreemd is. Hairy Tales 
is een feministisch concept, maar we willen 
publiek vooral vanuit menszijn bereiken 
over ideeën hoe je eruit moet zien. Het gaat 
me om wat ik als performer interessant vind, 
om de relatie tussen mensen, niet om de 
sekse. We kijken naar de mensheid, hoe het 
daarmee gaat, wat we daarmee willen doen. 
Ik hoop dat mensen meer vanuit diversiteit 
gaan kijken.’

Free space
‘We willen met Mighty 

Performing Arts Collective echt 
een free space zijn, waar we 
kunnen doen wat we willen, 

zonder compromissen. Dat wil 
niet zeggen dat we allemaal 

dezelfde opinies hebben. 
We discussiëren, hebben 

verschillende achtergronden 
en manieren van werken. Zo 

ontwikkelen we ons, door 
samen te zijn en verschillende 
standpunten te bespreken. Dat 
kan heel verrassend zijn. We 
ontdekken zonder oordelen, 

hebben heel veel vertrouwen in 
elkaar en heel erg veel plezier. 

Dat is wat je nodig hebt.’

‘Je hoeft niet 
perfect te zijn.’

ZONDER SCHAAMTE KIJKEN 
NAAR LICHAAMSHAAR
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