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Een leven in beeld

Theatermonoloog gebaseerd op het leven en werk van Louise Bourgeois (1911 – 2010)

Louise Bourgeois wordt geboren in Parijs op 25 december 1911. Zij had een jongen 
moeten zijn en heeft zich daardoor altijd als meisje en later als vrouw willen bewijzen.

Door de Eerste Wereldoorlog, door haar vaders overspel en haar moeders vroege dood 
loopt Louise trauma’s op. Wanneer ze in 1938 de kunsthistoricus Robert Goldwater 
ontmoet, met hem trouwt en naar Amerika verhuist, hoopt ze van die jeugdtrauma’s 
verlost te zijn, maar dat valt tegen. 

Louise Bourgeois maakt in New York kunst om haar angsten te bezweren. Wat 
niet wegneemt dat ze na de dood van haar vader in een diepe depressie belandt. 
De psychoanalyse die zij langdurig ondergaat, brengt haar in contact met haar 
onderbewustzijn. Mede daardoor zijn haar beelden vaak ronduit seksueel en  
erotisch getint. 

Door vorm te geven aan haar trauma’s en haar gevoelens van angst, wanhoop en 
agressie kan ze zichzelf overeind houden. Kunst is voor haar een noodzaak om 
gezond te blijven. Een bittere noodzaak die prachtig en ook spraakmakend werk heeft 
opgeleverd. Louise Bourgeois werd op latere leeftijd de koningin van de kunstwereld 
in New York en bleek een van de meest inventieve, schokkende en ontregelende 
kunstenaars van de 20ste eeuw. Een inspiratiebron voor kunstenaars, voor vrouwen in 
het bijzonder, voor ons als theatermakers en hopelijk voor ons publiek.

“Alles wat ik aanraak gaat stuk. Ik maak mijn vriendschappen stuk, mijn liefdes, mijn 
kinderen omdat ik bang ben. En ik gebruik mijn tijd om alles weer te repareren”

I do, I undo, and I re-do.
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