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ALLES IS IJDELHEID EN NAJAGEN VAN WIND 
Prediker I :14 
 
 
  
« Tegenwoordig weet ik dat er van de mens en zijn geschiedenis niets te verwachten valt. Naargelang 
van de omstandigheden is hij wreed of edelmoedig, gierig of loyaal, verloochent hij zijn vrouw of 
besteelt hij zijn vrienden. De liefste echtgenoot kan heel goed het ene ogenblik zijn kinderen knuffelen 
en het volgende ogenblik bommen gooien op de kinderen uit een naburige streek. En dat is dan nog 
een gunstig geval ; er zijn immers door en door perverse wezens die in geen enkele situatie vertederd 
raken, mijn moeder bij voorbeeld. » 
Claire Goll 
 
 
 
Claire Goll werd geboren in 1890 te Nuremberg als Clara Aichmann. Na een ongelukkige jeugd, een 
kortstondig huwelijk en de geboorte van een dochter, laat ze alles achter en vertrekt. In 1916 verlaat ze 
Duitsland, gedreven door haar pacifistische idealen, en vestigt zich in Zwitserland waar ze terecht 
komt in de kringen van kunstenaars in ballingschap. Ze ontmoet er haar toekomstige levensgezel, de 
Duitse dichter Yvan Goll. In 1918 publiceert ze haar eerste poëzie en verhalen. In 1921 installeren 
Claire en Yvan Goll zich samen in Parijs, waar ze in de schoot van het dadaïsme en surrealisme 
vertrouwelingen worden van talloze kunstenaars en auteurs. Claire Goll is de muze en minnares van 
verschillende onder hen. In 1939 emigreren ze, net als vele andere kunstenaars, naar de Verenigde 
Staten, om in 1947 terug te keren naar Parijs, waar de zieke Yvan Goll in 1950 overlijdt. Jarenlang 
verblijft Claire Goll in relatieve armoede in het Hotel d’Orsay. Ze blijft actief als ‘femme de lettres’ en 
sterft in 1977 op 86-jarige leeftijd. Naast haar gedichten, romans en haar briefwisseling met Rainer 
Maria Rilke, werd Claire Goll vooral beroemd met Alles is ijdelheid, de spraakmakende mémoires die 
ze op het einde van haar leven schreef.  
 
Viviane De Muynck is in de eerste plaats bekend als één van de centrale actrices van Needcompany. 
Met artistiek directeur Jan Lauwers legt ze sinds het begin van de jaren 90 een gezamenlijk parcours 
af. Viviane De Muynck werd bijzonder geprezen voor haar vertolking van de titelrol in De kamer van 
Isabella (2004). Bij het realiseren van deze voorstelling botsten Lauwers en De Muynck op de 
mémoires van Claire Goll, een andere sterke vrouw die het opmerkelijke verhaal van haar leven vertelt 
tegen de achtergrond van de 20e eeuw. Resultaat is een nieuwe inspirerende samenwerking, dit keer in 
de vorm van een monoloog… 
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VIVIANE DE MUYNCK BRENGT CLAIRE GOLL 
 
In de De kamer van Isabella vertolkte Viviane De Muynck het personage Isabella Morandi, een sterke vrouw die 
het opmerkelijke verhaal van haar leven vertelt tegen de achtergrond van de 20e eeuw. Isabella Morandi bracht 
een groot deel van haar leven door in Parijs, en één van haar vriendinnen was de dichteres Claire Goll, een 
onvermoeibaar ijdele dame, die ophefmakende memoires naliet die in verschillende talen werden gepubliceerd.  
 
Met Claire Goll gaat Viviane De Muynck een nieuwe uitdaging aan. Deze keer staat ze alleen op het podium. Op 
basis van Golls mémoires zet ze een figuur neer die zich op veelbesproken wijze verhield tegenover een 
legendarisch artistiek en literair klimaat in de eerste helft van de 20e eeuw. Claire Goll was muze, geliefde of 
vertrouweling van een hele reeks beroemde schrijvers en kunstenaars in een periode waarin dadaïsme en 
surrealisme zich volop ontwikkelden en kunstenaarskolonies zich gezien de permanente oorlogsdreiging 
voortdurend verplaatsten van Berlijn, Zürich, over Parijs tot New York en terug.  
 
Isabella Morandi en Claire Goll : twee sterke persoonlijkheden met een fundamenteel verschillende houding 
tegenover het leven. Isabella Morandi getuigt van een aanstekelijke, overweldigende levenslust, rancune en 
frustratie zijn haar volkomen vreemd. Claire Goll komt in haar zoektocht naar grote emoties en grote kunst vaak 
behoorlijk boosaardig en vernietigend uit de hoek. Wat ze delen is een complexe familiegeschiedenis, een 
fascinatie voor mannen, een grote gulzigheid, en een lang, zoekend leven tijdens de grote omwentelingen van de 
20e eeuw. 
 
“De eigen ervaring stemt niet overeen met het beeld dat de herinnering oproept of wat wordt vastgelegd in de 
camera obscura van de geschiedenis.” 
 
In deze monoloog gaat Viviane De Muynck via de figuur van de stokoude Claire Goll op zoek naar de 
verhouding tussen de realiteit en de persoonlijke beleving ervan, naar de manier waarop beelden en waarheden 
over elkaar heen schuiven, naar de fictie van de historische waarheid, de leugen van de gespeelde realiteit. Via 
de kunstenaars die in het leven van Goll figureerden, gaande van Joyce, Rilke en Breton tot Léger, Dali en 
Chagall, toont ze aan dat literaire betekenis en menselijke waarde niet altijd samenvallen, net zoals Golls 
bevoorrechte getuigenissen vaak perverse openbaringen worden van wat intiem en kwetsbaar is.  Maar Claire 
Goll spaart ook zichzelf niet, openhartig spreekt ze over haar moederhaat, haar zoeken naar bescherming en 
gezag, haar opinie over de vrouw als inferieur wezen, en haar ontdekking van de ware seksualiteit met een jonge 
minnaar op het einde van haar leven.   
 
In de regie van Jan Lauwers baant Viviane De Muynck zich via de figuur van Claire Goll fezelend een weg 
doorheen de grote geschiedenis van de 20e eeuw. 
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Tekst       
Claire Goll, Alles is ijdelheid* 
 
Bewerking     
Viviane De Muynck 
 
Regie, scenografie en lichtconcept  
Jan Lauwers 
 
Met      
Viviane De Muynck 
 
Kostuum     
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Dramaturgie      
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* Goll, Claire, Alles is ijdelheid, Arbeiderspers, 1e druk 1978 
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SPEELLIJST SEIZOEN 2006-2007 
 
Première 
Théâtre Municipal, Festival d’Avignon (FV)  8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 juli 2006 
Automne en Normandie, Le Havre (FV)   21 oktober 2006 
Kaaitheater, Brussels (NV)     16, 17, 18 november 2006 
Le Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes (FV)  28, 29 november 2006 
Théâtre Garonne, Toulouse (FV)    5, 6, 7, 8, 9 december 2006 
CC Brugge, Stadsschouwburg (NV)   12 december 2006 
Stadsschouwburg, STUK, Leuven (NV)   10 januari 2007 
Le Grand Théâtre, Lorient (FV)    17, 18 januari 2007 
Wolubilis, Woluwe (FV)     13, 14 februari 2007 
Théâtre de Namur (FV)     15, 16 februari 2007 
CC De Werf, Aalst (NV)     23 februari 2007 
Rotterdamse Schouwburg (NV)    26 februari 2007 
De Velinx, Tongeren (NV)    28 februari 2007 
Stadsschouwburg Amsterdam (NV)    2 maart 2007 
deSingel, Antwerpen (NV)    9, 10 maart 2007 
Stadsschouwburg Groningen (NV)    17 april 2007 
Les Abbesses, Parijs (FV)     3, 4, 5 mei 2007 
New Drama Action, Vilnius (FV)    18 mei 2007  
 
 
SPEELLIJST SEIZOEN 2007-2008 
 
Festival Temporada Alta, Girona (FV)   27 oktober 2007  (geannuleerd) 
National Theatre Festival, Bucharest (FV)   11, 12 november 2007 
Théâtre de Sartrouville (FV)    19, 20 februari 2008 
 
 
SPEELLIJST SEIZOEN 2008-2009 
 
Le Théâtre Scène Nationale de Poitiers (FV)   9, 10 februari 2009 

                                                
 FV=Franse versie 
 NV=Nederlandse versie 
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THEATERWERK - JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY  
 
 
1987 Need to Know  
 première: 24 maart, Mickery, Amsterdam 
1989 ça va 
 première: 18 maart, Theater am Turm, Frankfurt 
1990 Julius Caesar 
 première: 31 mei, Rotterdamse Schouwburg 
1991 Invictos 
 première: 18 mei, Centro Andaluz de Teatro, Sevilla 
1992 Antonius und Kleopatra  
 première: 14 februari, Theater am Turm, Frankfurt 
1992 SCHADE/schade 
 première: 21 oktober, Theater am Turm, Frankfurt 
1993 Orfeo, opera van Walter Hus  
 première: 23 mei, Bourlaschouwburg, Antwerpen 
1994 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Voyeur 
 première: 24 maart, Theater am Turm, Frankfurt 
1995 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Pouvoir (Leda) 
 première: 11 mei, Dance 95, München 
1996 Needcompany's Macbeth 
 première: 26 maart, Lunatheater, Brussel 
1996 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Désir 
 première: 6 november, Kanonhallen, Kopenhagen 

 1997 Caligula, No beauty for me there, where human life is rare, part one   
 première: 5 september, Documenta X, Kassel 
1998 The Snakesong Trilogy, herwerkte versie met live muziek 
 première: 16 april, Lunatheater, Brussel 

 1999 Morning Song, No beauty for me there, where human life is rare, part two 
 première: 13 januari, Lunatheater, Brussel 
2000 Needcompany’s King Lear 

première: 11 januari, Lunatheater, Brussel 
2000 DeaDDogsDon´tDance/ DjamesDjoyceDeaD 
 première: 12 mei, Das TAT, Frankfurt 
2001 Ein Sturm 
 première: 22 maart, Deutsches Schauspielhaus in Hamburg 
2001  Kind 
 première: 21 juni 2001, Het Net, Brugge 
2002 Images of Affection 
 première: 28 februari, Stadsschouwburg Brugge 
2003 No Comment 
 première: 24 april, Kaaitheater Brussel 
2004 De kamer van Isabella 
 première: 9 juli, Cloître des Carmes, Festival d’Avignon 
2006 Alles is ijdelheid 

première: 8 juli, Théatre Municipal, Festival d’Avignon 
2006 De Lobstershop 
 première : 10 juli, Cloître des Célestins, Festival d’Avignon 
 
PUBLICATIES IN BOEKVORM VAN EN OVER JAN LAUWERS 
- LAUWERS, Jan, Leda, Bebuquin (Antwerpen) in coproductie met uitgeverij IF & TB 
(Amsterdam), 1995. 
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- VANDEN ABEELE, Maarten, De luciditeit van het obscene, Needcompany in 
samenwerking met Uitgeverij IF & TB, Brussel/Amsterdam, 1998.  
- LAUWERS, Jan, La chambre d’Isabella suivi par Le Bazar du Homard, Actes Sud-papiers, 
2006. 
- STALPAERT, Christel, BOUSSET, Sigrid, LE ROY, Frederik, (eds.), No beauty for me 
there, where human life is rare. On Jan Lauwers' theatre work with Needcompany, Academia 
Press (Ghent, Belgium), IT & FB (Amsterdam, The Netherlands), 2007. 
 
 
PRIJZEN 
- Mobil Pegasus Preis, Internationales Sommertheater Festival Hamburg, ça va, voor beste 
internationale productie, 1989. 
- Thersitesprijs, prijs van de Vlaamse theaterkritiek, 1998. 
- Obie-Award in New York voor de voorstelling Morning Song, 1999. 
- International Film Festival Venice 2002, Kinematrix Prize voor Digitaal Formaat, Goldfish 
Game, 2002. 
- Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast, Slamdance Filmfestival, Goldfish Game, 2004. 
- « Le masque » voor de beste buitenlandse voorstelling, door « L’Académie québécoise du 
théâtre à Montréal » in Canada, De kamer van Isabella, 2005. 
- Prijs voor de beste buitenlandse voorstelling van het “Syndicat professionnel de la critique 
de théâtre, de musique et de danse” in Frankrijk, De kamer van Isabella, 2005. 
- Prijs van de Vlaamse Gemeenschap Cultuur 2006, categorie toneelliteratuur, voor de teksten 
De kamer van Isabella en Ulrike. 
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JAN LAUWERS (korte versie) 
Jan Lauwers (Antwerpen, 1957) is een kunstenaar die zowat elk medium hanteert. De afgelopen 
twintig jaar werd hij vooral bekend met zijn baanbrekend theaterwerk met het gezelschap 
Needcompany, opgericht in Brussel in 1986. Ondertussen bouwde hij aan een aanzienlijk oeuvre 
beeldend werk uit dat in 2007 werd tentoongesteld in BOZAR (Brussel). 
 
Jan Lauwers studeerde schilderkunst aan de Kunstacademie van Gent. Eind 1979 richtte hij het 
Epigonenensemble op. In 1981 werd deze groep omgevormd tot het collectief Epigonentheater zlv 
(zonder leiding van). Jan Lauwers ontbond het collectief in 1985 en richtte Needcompany (1986) op.  
 
NEEDCOMPANY 
Jan Lauwers needs company. Hij richtte Needcompany samen op met Grace Ellen Barkey. Zij zijn 
beiden verantwoordelijk voor de grotere producties van Needcompany. De groep performers die zij 
samen de voorbije jaren hebben verzameld is uniek in zijn veelzijdigheid. De associated artists zijn 
MaisonDahlBonnema (Hans Petter Dahl & Anna Sophia Bonnema), Lemm&Barkey (Lot Lemm & 
Grace Ellen Barkey), OHNO Cooperation (Maarten Seghers & Jan Lauwers) en het NC-ensemble met 
o.m. de onnavolgbare Viviane De Muynck. Zij maken hun eigen werk onder de vleugels van 
Needcompany. 
 
Sinds de oprichting van Needcompany in 1986 zijn zowel de werking als de performers groep 
uitgesproken internationaal. De eerste Needcompany-producties, Need to Know (1987) en ça va 
(1989) waren nog sterk visueel, maar in de volgende producties wonnen de verhaallijn en een centraal 
thema aan belang, hoewel de fragmentarische opbouw behouden bleef. Zijn Shakespeare bewerkingen 
waren Julius Caesar (1990), Antonius und Kleopatra (1992), Needcompany's Macbeth (1996), 
Needcompany’s King Lear (2000) en Ein Sturm (2001, Deutsches Schauspielhaus Hamburg). Na de 
regie van Invictos (1991), de monoloog SCHADE/Schade (1992) en de opera Orfeo (1993), startte hij 
in 1994 de realisatie van een groot project, The Snakesong Trilogy: Snakesong/Le Voyeur (1994), 
Snakesong/Le Pouvoir (1995) en Snakesong/Le Désir (1996). In 1998 bracht hij de herwerkte versie 
van de gehele Snakesong-trilogie op de planken. In september 1997 werd hij gevraagd voor het 
theaterluik van Documenta X (Kassel). Hij creëerde er Caligula naar Camus, het eerste deel van de 
diptiek No beauty for me there, where human life is rare, met Morning Song (1999) als tweede deel 
van de diptiek. Op vraag van William Forsythe creëerde Jan Lauwers, in samenwerking met het Ballett 
Frankfurt de productie DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD (2000).  
Vervolgens creëerde hij Images of Affection (2002) n.a.v. het 15-jarig bestaan van Needcompany. 
Onder de titel No Comment (2003) bracht Jan Lauwers drie monologen en een danssolo. In 2004 werd 
hij voor het eerst uitgenodigd door het Festival van Avignon en bracht er de succesproductie De kamer 
van Isabella die meerdere prijzen won. In 2006 creëerde Jan Lauwers twee voorstellingen voor het 
Festival van Avignon:  De Lobstershop en Alles is ijdelheid, een monoloog door Viviane De Muynck. 
Salzburger Festpiele nodigt Jan Lauwers in de zomer van 2008 uit om een nieuwe voorstelling te 
maken, Het Hertenhuis. Deze nieuwe voorstelling vormt samen met De kamer van Isabella (2004) en 
De Lobstershop (2006) het laatste deel van de trilogie over menselijkheid: Sad Face / Happy Face. 
 
SIDESHOWS 
Needcompany heeft verschillende sideshows op het programma staan. Needlapb (sinds 1999): waar de 
beginfase van diverse projecten wordt voorgesteld. Just for … (sinds 2006): waar de associated artists 
van Needcompany installaties en performances brengen. Deconstructions (sinds 2007): museale 
installaties opgebouwd uit het beeldend werk van Jan Lauwers waarin hij zijn denkwereld in een 6u-
durende marathonperformance met de vaste leden van NC samenbrengt. Samen met Maarten Seghers 
richtte Jan Lauwers de OHNO Cooperation op, die hun artistieke samenwerking bestempelt. 
 
FILMPROJECTEN 
Jan Lauwers heeft een aantal film- en videoprojecten op zijn naam staan, waaronder From Alexandria 
(1988), Mangia (1995), Sampled Images (2000), C-Song (2003), C-Song Variations (2007) en The 
OHNO Cooperation Conversations on the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology (2007). In 2002 
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maakte Lauwers zijn eerste langspeelfilm Goldfish Game die in première ging op het Film Festival 
van Venetië.  
 
BEELDEND WERK 
Op vraag van curator Luk Lambrecht nam hij deel aan de expositie Grimbergen 2002. In het voorjaar 
van 2006 maakte zijn werk deel uit van de tentoonstelling DARK in het museum Boijmans van 
Beuningen te Rotterdam. In 2007 bracht Jan Lauwers zijn eerste solotentoonstelling in het Brusselse 
BOZAR gecureerd door Jérôme Sans. Op de kunstbeurs Artbrussels (2007) werd hij uitgenodigd door 
BOZAR een site-gebonden werk te maken. Sinds 2007 palmen Deconstructions diverse musea in 
(BOZAR, haus der kunst). 
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VIVIANE DE MUYNCK 
Viviane De Muynck is voornamelijk gekend als één van de centrale actrices van Needcompany. Begin jaren ’90 
ontmoette zij Jan Lauwers, artistiek directeur van Needcompany, met wie zij sindsdien een boeiend parcours 
heeft afgelegd. 
 
Zij studeerde toneel aan het Conservatorium van Brussel en was leerlinge van Jan Decorte. Vanaf 1980 was ze 
lid van het collectief Mannen van den Dam en acteerde ze onder meer in De Pelikaan (Strindberg), Het 
laxeermiddel (Feydeau), De macht der gewoonte (Bernhard) en Het Park (Strauss). In 1987 ontving ze de ‘Theo 
d’Or’ voor haar rol van Martha in Who’s Afraid of Virginia Woolf? in een regie van Sam Bogaerts bij het 
gezelschap De Witte Kraai. Daarna sloot ze zich aan bij Maatschappij Discordia en speelde onder andere UBU 
ROI (Alfred Jarry) Kras (Judith Herzberg), Das Spiel vom Fragen (Handke), Maat voor Maat (Shakespeare) en 
Driekoningenavond.  
 
Een samenwerking met drie theaters in Nederland resulteerde in Count your Blessings bij Toneelgroep 
Amsterdam, in een regie van Gerardjan Rijnders, Iphigenia in Taurus bij het Nationaal Toneel in Den Haag in 
een regie van Ger Thijs en Hamlet bij het zuidelijk Toneel in een regie van Ivo Van Hove. Ze speelde in twee 
Kaaitheaterproducties: in 1994 in Pijl van de Tijd (Martin Amis) in een regie van Guy Cassiers en in 1995 de rol 
van Odysseus in Philoktetes Variations (Müller, Gide, Jesureen) van Jan Ritsema, naast Dirk Roofthooft en Ron 
Vawter. Ze was ook gastartiest bij de Wooster Group (New York) in onder andere The Hairy Ape van O’Neill en 
ze toerde met Relazione Pubblica, een choreografie van Caterina en Carlotta Sagna. In 2007 speelde zij de 
hoofdrol in Ein fest für Boris, een creatie voor de Salzburger Festspiele. 

 
Ze werkte samen met musici o.a. La Trahison Orale (oratorium van Maurizio Kagel) met het Schönberg 
Ensemble (dirigent Rembert De Leeuw), Ode to Napoleon Bonaparte (Arnold Schönberg) met Zeitklang 
(dirigent Alain Franco) en Spectra Ensemble (dirigent Philippe Raté), Lohengrin (Schiarrino) met Neue Musik 
Berlin (dirigent Beat Furrer en regie Ingrid von Wantoch Rekowski). In 2004 werkte ze samen met Erik 
Sleichim en het Bl!ndman Saxophone Quartet in Men in Tribulation. In 2006 nam ze deel aan de voorstelling 
Walking in the Limits, een samenwerking met Franz Krug & Heiner Reber. 
 
Viviane De Muynck is regelmatig te zien in film- en TV-producties. Ze acteerde onder meer in Vinaya, een film 
van Peter van Kraaij en Josse De Pauw, in De avonden, in een regie van R. Van den Berg, naar het gelijknamige 
boek van Gerard Reve, in Vincent en Theo (regie Robert Altman) en in The Crossing (regie Nora Hoppe). Ze 
werd tweemaal genomineerd voor het ‘Gouden Kalf’ op het filmfestival van Utrecht: voor de film De avonden 
en voor het TV-drama Duister licht van Martin Koolhoven. In 2005 speelde zij mee in de eerste langspeelfilm 
van Fien Troch, Een ander zijn geluk en was ze te zien in de film Vidange Perdue (2006) van Geoffrey 
Enthoven.  
 
Viviane De Muynck is een internationaal veelgevraagde gastdocente in theateropleidingen en -workshops. 
Daarnaast was ze ook als regisseuse aan het werk in Duitsland. In het Deutsches Schauspielhaus in Hamburg 
creëerde ze in 2000 Die Vagina Monologe, en - in een bewerking van William Faulkner – As I Lay Dying (2003).  
 
Sedert de opera Orfeo (1993) van Walter Hus en Jan Lauwers, acteert zij regelmatig met Needcompany in 
Lauwers’ producties. Ze was onder meer te zien in The Snakesong Trilogy (Le Pouvoir, Le Désir en de integrale 
versie), Macbeth (1996), Caligula (1997), Morning Song (1999), DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD 
(2000), Goldfish Game (2002), No Comment (2003), De kamer van Isabella (2004), Alles is ijdelheid (2006) en 
Het Hertenhuis (2008). Voor DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD schreef ze samen met Jan Lauwers 
de tekst. Daarnaast nam zij de bewerking van de tekst Alles is ijdelheid voor zich, naar het gelijknamige boek 
van Claire Goll. In 2006 kreeg zij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap in de categorie podiumkunsten.
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DE PERS OVER ALLES IS IJDELHEID 
 
Een hemel vol edelstenen en een podium als een afgelegen rots plaatsen Viviane in het verontrustende 
tegenlicht van de coulissen van een cabaretvoorstelling. Ontspannen grootsheid van een actrice die in 
staat is om alles te zeggen, om iemand te belichamen, om het publiek aan het lachen te brengen, om te 
ontroeren en, heel gewoon … om op een fantastische manier aanwezig te zijn.  
Fabienne Arvers et P.S – Les Inrockuptibles, 25 juli 2006 
 
Met op kop de onovertroffen Viviane De Muynck, een uitzonderlijke actrice die het grote publiek 
leerde kennen als Isabella in het stuk van Jan Lauwers. Gezet, met zware stem, statig haar leeftijd 
dragend, even virtuoos in alle talen, staat ze er onmiddellijk wanneer ze heel alleen opkomt in het 
Théâtre municipal van Avignon. […] Ze is geweldig in deze rol. En Jan Lauwers heeft voor haar een 
doeltreffende mise-en-scène bedacht. 
Guy Duplat – La Libre Belgique, 14 juli 2006 
 
Een van de koninginnen van het festival, Viviane De Muynck van Jan Lauwers' Needcompany. […] 
Als een fee tovert Viviane tijd en afstand weg en geeft ze Claire Goll een nieuw leven, een nieuwe 
présence. […] Een evenwichtige en krachtige enscenering, schijnwerpers die heen en weer bewegen, 
een platform in lichtkleurig hout dat uit recht lijkt te staan (dat alles is, net als de regie, het werk van 
Jan Lauwers) en zij alleen, die zich de tekst uitstekend eigen gemaakt heeft. Van de echte figuur heeft 
ze blijkbaar enkel de bril met rechthoekig montuur overgenomen, maar ze lijkt erop met heel haar 
wezen. Met haar aangrijpende stem stelt zij haar opnieuw samen voor ons, de vrouw van wie enkel 
herinneringen overblijven, gejaagd door de wind. Het is aangrijpend. Vaak grappig en 
hartverscheurend. Heel groot theater. 
Armelle Héliot – Le Figaro, 12 juli 2006, ‘Op de vleugels van de tijd’ 
 
Deze tekst, geënsceneerd door Jan Lauwers en bewerkt door Viviane De Muynck, die Isabella speelde 
en ook deze rol vertolkt, zit boordevol gal en opwellingen van liefde, spreekt over uitersten en 
onrechtvaardigheden. […] Indrukwekkend, stevig op haar benen geplant, met een stem die klappen 
verkoopt of streelt, belichaamt Viviane De Muynck de geschriften van een vrouw die door de 
literatuurgeschiedenis aan de kant werd geschoven. Er is niets op aan te merken: men luistert zonder 
verpinken naar haar. […] Om de mensen aan het lachen te krijgen, maar ook om het teveel aan haat, 
ontreddering en, volgens sommigen, ellende te ontladen. 
Marie-Christine Vernay – Libération, 13 juli 2006 
 
Aan die vrouw geeft Viviane De Muynck alles, en eerst en vooral liefde, als de grote actrice die ze is. 
Het portret dat ze van Claire Goll ophangt, is ongetwijfeld eenzijdig. Maar er spreekt een wens uit om 
te leven tot elke prijs. En dat is veel. 
Brigitte Salino – Le Monde, 11 juli 2006 
 
 
Viviane De Muynck, die sinds 2004 het kloppend hart van De kamer van Isabella is, dompelt zich 
vandaag onder in de Memoires van Claire Goll. […] Viviane De Muynck beeldhouwt met allerlei 
wendingen en met haar hese stem Claire Golls woorden, tegelijk sober en krachtig, vrolijk en 
wanhopig. Een prachtig monster geregisseerd door Jan Lauwers. 
Michèle Friche – Le Vif/L’Express, 11 augustus 2006 
 
Er is enkel de – indrukwekkende – actrice die deze sterke en verrassende vrouw uitbeeldt, 
meedogenloos voor degenen van wie ze niet houdt, vol bewondering voor anderen, en die slechts 
zelden haar gevoelens toont. Maar de ontroering is daardoor des te sterker wanneer ze helemaal op het 
einde vertelt over de laatste uren van de man van haar leven. 
Jean-Marie Wijnants – Le Soir, 12 juli 2006 
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