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INTERVIEW MET WENSLEY PIQUÉ

Je bent één van de Nieuwe Makers van het 
Bijlmer Parktheater, maar loopt toch al een tijdje 
mee in de theaterwereld. Hoe zit dat?

“Ik ben autodidact en heb 15 jaar gewerkt voor 
andere theatergroepen als acteur. Alles is dan 
voor je geregeld. Je hoeft alleen maar aanwezig 
te zijn op de vloer. Als Nieuwe Maker ben ik voor 
het eerst bezig met mijn eigen ideeën. Dat is 
nieuw voor me. Het voelt als een totaal andere 
tak van sport. Dit traject biedt mij de mogelijkheid 
om mezelf te onderzoeken. Wie ben ik als 
maker? Waar sta ik? En met wie werk ik samen? 
Dat is heel erg leerzaam.” 

Leerzaam hoe?

“Toen ik begon als Nieuwe Maker had ik 
het gevoel dat ik helemaal op mezelf was 
aangewezen. Dat zit in me. Als poppenspeler 
ben ik gewend om mezelf op te sluiten. Je 
toont je werk pas wanneer het af is. Net als een 
schilder die zichzelf opsluit in zijn atelier. Nu hou 
ik de deuren juist open en laat ik zien waarmee 
ik bezig ben. Theater gaat over mensen en de 
mensen met wie ik werk denken graag mee. Zo 
wordt mijn idee groter dan ikzelf.”

Waar draait het om in je voorstellingen?

“Ik vertel verhalen over onderwerpen waar 
mensen niet over willen of kunnen spreken, 
omdat het schuurt. Een terugkerend thema is 
verbinding. Ik ben nu bezig met een stuk over 
eenzaamheid. Stel je ziet elke dag iemand op een 

Wensley Piqué is een oude rot in het theatervak 
en tóch een Nieuwe Maker. Hij speelde voor 
grote namen als De Toneelmakerij, De Bonte 
Hond en Theatergroep DOX. Een acteur en 
poppenspeler die zichzelf liever omschrijft als 
performer en activist. We spraken met Wensley 
over activisme op de bühne en zijn dromen voor 
de toekomst.

bankje zitten. Denk je dan enkel: ‘Wat gek dat die 
man daar elke dag alleen zit?’ Of ga je op een dag 
naast hem zitten en vraag je: ‘Meneer, hoe gaat 
het met u? Waarom zit u hier zo alleen?’ Zo maak 
je verbinding.” 

Wat zijn je toekomstdromen?

“Mijn grootste wens is het om mijn publiek 
bewustzijn bij te brengen. Ik droom ervan mensen 
wakker te schudden; te choqueren. Dat je uit 
een voorstelling loopt en denkt: ‘Fuck, ik moet 
iets doen!’ Zo wil ik een 3 meter hoge Afrikaanse 
pop maken en die met een aantal mensen 
bespelen. Met ketens aan armen en benen. 
Daarmee wil ik over het Keti Koti terrein lopen en 
een verhaal vertellen over losgebroken ketens. 
Die performance gaat over mental slavery. De 
slavernij is afgeschaft, maar de gevolgen werken 
nog steeds door. Ikzelf maak tot op de dag van 
vandaag ‘kleine’ momenten mee. Men zegt 
discriminatie bestaat niet meer, maar het is maar 
vanuit welke ogen je het leven meemaakt. Ik heb 
me een tijdje rustig gehouden, maar nu heb ik de 
moed om mijn activisme via het theater te laten 
gelden.” 

‘IK DROOM ERVAN MENSEN 
WAKKER TE SCHUDDEN’
Interview: Marco Hohl

Zijn voorstelling Granma is te zien op het 
In The Picture Festival 27-28-29 mrt 

Wensley is ook te zien in de 
kindervoorstelling SSST! van Rose Stories
di 28 april 10.00 en 11.00 uur


