
De pers over Paradox of Desire [recensies]  

•• Het leidsche Dagblad 

…”De combinatie van dans, spel en tekst is verrassend, maar houdt ook een risico in. Bij deze 

voorstelling realiseer je je hoeveel compacte zeggingskracht er in dansbewegingen kan zitten, 

zeker in die van Suzy Blok. Daar moet dan niet teveel tekst meer bij.”… (Maarten Baanders) 

 

•• NRC  

“……Haar werk is te omschrijven als anekdotisch, herkenbaar en dynamisch. Dat ze nu werkt 

met regisseur Boermans, Theatercompagnie-acteurs Roos Drenth en Leopold Witte en vier 

dansers, is wat haar theatraliteit betreft wel logisch. 

…..Paradox of Desire is vooral voor jongeren een feest van herkenning, die immers voor het 

eerst de paradoxen van het verlangen onder ogen zien. 

Met een hoop ambitie neemt Blok de beginnersvragen van de filosofie onder de loep. Omdat 

ze elke uithoek van het verlangen wil benoemen, ontstaat er een overvloed aan tekst en duurt 

de voorstelling te lang. 

…..Maar toch. Paradox of Desire is een humane, herkenbare en licht verteerbare voorstelling. 

Met een prachtig decor van Tjallien Walma van de Molen, uitstekende acteurs en soms een 

schaterlach om al het menselijke tekort en dat eeuwigdurende verlangen naar meer.” (Ingrid 

van Frankenhuyzen) 

 

•• Telegraaf 

…“Het verlangen, altijd weer dat verlangen. Is het een niet te dempen put, waarin elke vorm 

van bevrediging onvermijdelijk verdrinkt? Of juist een onmisbare levensbron, die 

veranderingen in gang zet en inslapen voorkomt? In de multidisciplinaire theatervoorstelling 

Paradox of Desire houdt choreografe Suzy Blok die vragen tegen het licht. 

…..Paradox of Desire is een bont palet van expressieve lijven en bewegingen, tot de 

verbeelding sprekende scènes en prikkelende denkbeelden, deels ontleend aan schrijvers als 

David Grossman en Gabriel Garcia Márquez. Een hapklaar verhaal ontbreekt, deze 

voorstelling heeft vooral een meditatief karakter. Het draait meer om de opgeworpen vragen 

dan om eventuele antwoorden. Meer om de getoonde emoties dan om de context. Meer om de 

verschillende manieren van communicatie dan om de boodschap zelf. Een dromerige 

benadering, die soms naar wat meer helderheid doet verlangen.” (Marco Wijers) 

 

•• De Volkrant 

…”Hoe prachtig het blonde handdoekjuffie (Roos Drenth) ironie en onnozelheid ook mengt 

in haar pseudo-filosofische commentaar, en hoe mooi onnadrukkelijk tekst beweging ook 

partnert of aflost, bij de diverse auteurs gevonden oneliners werken als een genadeklap…. 

Bloks directheid is charmant, maar ook plat. Paradox of Desire legt vooral uit en is daarom 

misschien wel beter geschikt als schoolvoorstelling.” (Mirjam van der Linden) 

 

•• Het Parool 

“Snelle, gecoördineerde dans, gepeperd met acrobatiek. 

…Het levert een onderhoudende serie scènes op, waarin tekst en beweging beter op elkaar 

zijn afgestemd dan in menig andere dans – met tekstvoorstelling… 

Je kunt je dan ook afvragen of Blok die teksten eigenlijk wel nodig heeft. In eerdere 

producties, zoals Still You 2/ Stranger than Kindness heeft zij laten zien heel wel in staat te 

zijn vergelijkbare thema’s – verbondenheid, rivaliteit, onbegrip – in dans vorm te geven. 

Vaart krijgt de voorstelling namelijk pas in de dansscènes, onder andere een mooi duet van 



Schimmel en Hirina, de “ogendans” van Witte en Barral en de woeste levensdans vlak voor 

het einde..”  (Francine van der Wiel) 

 


