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In een regie van Ward Weemhoff spiegelt Florian Myjer (1992), in vijf sterk van elkaar
verschillende scènes, de artistieke ontwikkeling van modeontwerper Yves Saint
Laurent (1936 – 2008). Met in elke scène een volledig andere stijl van acteren laat
Myjer vooral zien welke rol seksualiteit speelt bij het tot stand komen van het
kunstenaarschap van couturier Saint Laurent. En indirect ook hoe belangrijk voor
Myjer het omgaan met zijn eigen seksualiteit is geweest voor zijn ontwikkeling als
acteur en theatermaker.
De eerste scène, waarbij het zaallicht aan blijft, is heel fysiek en heel beweeglijk. Het
gaat in die openingsscène vooral om ongeremde lust gekoppeld aan het snelle
succes van de jonge Yves Saint Laurent. De scène daarna is juist heel verbaal. Met

nu het zaallicht uit en zijn broek aan legt Myjer als Yves Saint Laurent, in een
vloedgolf van bijna schreeuwend uitgesproken woorden, onder meer uit hoe de
rafelranden van de vagina hem inspireerden bij zijn ontwerpen.
Na dat snelle fysieke spel van de eerste en het verbale geweld van de tweede scène
kiest Myjer in de derde voor verstilling. Op een rustige en bedachtzame toon
beschrijft hij de pornobeelden waarbij hij zich graag aftrekt. Als hij bij het type
mannen die hij aantrekkelijk vindt, opmerkt dat hij waarschijnlijk steeds op zoek is
naar zijn vader, neemt zijn stemvolume weer toe. Om even later, haast zonder
overgang, weer af te nemen bij de brief van de moeder.
Aandachtig luisteren naar het voorlezen van die brief, terwijl op een scherm explicite
seksuele handelingen met drie stijve pikken zijn te zien, vind ik, ik citeer een frase uit
de voorstelling, 'best wel een beetje ingewikkeld'.
Ontspannen liggend met een glas champagne in zijn hand - het tegenbeeld dus van
de opgewonden en beweeglijke beginscène - sluit Myjer de voorstelling af, met een,
naar mijn smaak iets te lange, maar wel heel geestige, quasi improviserend
uitgesproken epiloog.
Yves Saint Laurent is al met al een overrompelende, grensverleggende voorstelling.
Een voorstelling waarmee Florian Myjer bevestigt dat hij niet alleen een heel goede
acteur is, maar ook een groot kunstenaar.
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