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'lle uoehen allemaal
levenslang naar wie nte ziin'

Op 17 november treedt mezzosoproon, horpiste en theotermoker Ekoterino
Leventol (45) op tijdens de Notionole Cultuurdog von Morkont. ln hoor

voorstelling De Grens blikt ze terug op hoor eigen vlucht uit Oezbekistcn. "De

hunkering om geoccepteerd te worden is biy vluchtelingen heel sterk, moor
uiteindelijk is iedereen bezig met grooq gezien te worden."

Tekst Sehna Franssen' Fotots Chris Koolntees



n haar indrukwekkende onervo-
manslrow De Grens blikt Ekaterina
Levental terug op de gevolgen
van haar vlucht als 16-jarige uit
Oezbekistan, een republiek in de

voormalige Sor'let-Unie, naar Nederland.
Dit is de tweede voot'stelling in een drie-
luik, eebaseercl op de dagboeken die ze

a1s tiener bijhield. 'Als oudste van een
gezin van r.ijf kinderen maakte ik onze
vlucht heel bervust mee. Ik was al een
jonuvolu'assene, opeegroeid met een an-
dcre tliuis cn ecn andere taai. AÍischeid
moeten nenten van alles wat ik kende,
\vas erg traumatisch. Op die leeftijd rela-
tiveer je bovendien niet zo gemakkelijk",
vertelt Ekaterina. "We kwamen aan in
een vluchtelingenkamp cn al snel trad
ik op als tolk vc"ror mijn ouders en voor
andere gezinnen. Zulke verantr.l.oorde-
lijkheden moeten nemen ]reeÍï nie enorm
ger,'orrnd."

VËRHALEN DEtËN
Hoewel haar vluchtverhaal heel per-
sooniijk is, is het haast onmogelijk om
het drieluik te zien zonder aan de actu-
aliteit te denken. "Toen ik De Grcns vijf
jaar geleden voor het cerst opvoerde, r,vas

mijn verhaal geschiedenis. Àtlijn vlucht is
inmiddels 29 jaar geieclen - ik ben ai lang
geen vluchtr:ling meer. Het is een ontzct-
tend pijnlijke conÍiontatie dat miljoener-r
mensen dit nu r'veer meemaken door de
oorlog in Oekraïne. Erger nog: op de
vlucht zijn is de alledaagse realiteit voor
heel veel mensen overal ter wereld. Ik
beseÍ nu dat mijn verhaai een universeel
verhaal van de mensheid is. Dat heb ik
zelf ook nict altijd willen zien."
ln De (h'en.s [ocust likaterina op haar zoek-
tocht naar haar eigen identiteit in haar
nieuwe thuisland, Ncderiand. Dat mlr-
ziek een belangrijk deel van haar leven
zou worden, rvist ze a1 van jongs af aan.
"N{ijn vader lr,'erkte in opera en ballet-
theater. Ik ging vaak mee naar voorstellin-

gen en z^t dan r{ak bij cle harpist, r.r'eg te
dromen bij al die pracht en schoonheicl.
Ik hoopte dat ik op een diig via het thea-
ter zori kunncn werÊryluchten uit de lverke-
lijkheid." I)at lukte: Ekatcrina studeerc|:
zans aan het Koninklijk Conservatorium
Dcn Haag^ en harp itan dcr Conservatoria
van Enschcclc, I)etmold (Duitsland) en
Rotterdam. Voor beicle behaalde zij cum
laude haar masterdiploma.
Nos steeds omschrijft ze het theater als
een baken v:rn veiligheid. En dat tenvijl
ze in De (irani helemaal allcen op hct po-
dium staat in een sober decor, ntet een
uiterst intiem verhaal. "Ik moet het doen
met mijn eerlijkheid, daariu schuilt ook
de kracht van rnijn voorstellinserr. I)oor
vizr de kunst zo intensicf
met mijn verleden bezie
te biijven heb ik geieercl

rnijn pijn in de ogen te
kijken. Het deien daar-
van is bevrijdend voor
anderen."
I)at mensen zich ge-

raakt voelen in hun
eigen levenslange zock-
tocht naar wie ze zijn,
merkt Ekaterina aan de

reacties die zc na a{loop
krijgt. N{ensen rvillen
hun eigen verhalen de-
len mct haar en elkaar,
soms met tranen in de

ogen. "Op het podium
mag .je laten zien wat
je iri het dagelijks ler.'en

Je hoeft geen vluchteling te zijn om jezelf
te herkenncn in dc voorstclling, r,r'ant wt:
hebbcn allernaal onze trauma's en ieder-
cen kent het sevoel er niet bij te horen,
zegt Ekaterina. 'Als vluchteling ben je
niet u'elkom op de plek waar.je opgroci-
de. In het aankomstland rnoet jr: ook u'eer
bcwijzen dat je het recht hebt er rc mogen
zijn. Niemand wil .je. I)e hunkerine om
gezrccepteerd te worden is bij vluchtelin-
gen heel stcrk, maar uiteindelijk is ieder-
een in mindere of meerdere mate bezis
met g-raag gezien wordcn. \4ijn voorstel-
lingen zijn een spiegel voor rnezeil: in
hoeverre ben ik als 45-jarige nog sreeds

bezig mezell te bewijzen ten opzichte van
anderen?"

i
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Dat het zoekcn naar wat ons verbindt ook
mogelijk is zoncier podium, onrdekte de
kunstenares tijdens de coronacrisis. "Het
was een zware periode, r,vaarin al mijn ze-
kerheden wepvielen. Zo lang nauwelijks
kunnen optreden was een les in nederig-
heicl. clie me dwons te kijken naar mijn
zwaktes. Zonder podium moest ik op zoek
uaar andere manieren om me met men-
sen verbinden", vertelt Ekaterina. Om te

'Door via kunsl zo
inlensiet mel miin
verleden nefig
le hliiven leeme
ik miin piin in
ile ogen Íe Hiiken'

minder mag tonen. Hr:e meer je onthult,
hoe intenser het contact met het publiek
achteraf verloopt. In onze krvetsbaarheic[
en zwakte zijn we allemaal gelijk cn her-
kennen we elkaar. Dat r,verkt ver:bindend.
Ik wil gcen vrijblijvend entert:rinmenr
maken, maar mijzelf en mijn publiek
doen glocien. Dat is lret nrooiste rvar er
bestaat. Als dat lukt, voel ik me een geze-
gend mens."
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'llr lveigeÍ mouell
en vluchlelingen
in heÍ algomeen
zoniler meff als

slachÍolÍers te fien'
herbronnen huurde ze tijdens de crisis

een chaletje op een kanqreerterrein in het

oosteÍr van Neclerland. I)aar raakte ze in
gesprek met haar tijctelijke buren. Ze bot-
ste daarbij op uitgesproken vooroordelen
over vluchtelingen. Toch lukte het om
fijne, respectvolle gesprekken met elkaar
te voeren. "Ik leerde er op een kleinscha-

iigere manier te luisteren en verbinding te

zoeken, met zeer uiteenlopende men$en.

Het is bijzonder om te zien wat er ge-

beurt wanneer je^le echt

openstelt voclr anderen.

Elkaars verschillende
meningen erkennen en

vervolgens nuance vin-
den, daarin zít kracht.
Onze maatschappij is

enorm gepolariseerd,

maar ik ben erwan overtuigd d:rt we de

capaciteit hebhen om uit onze bubbel te

komen."

H UI'4OR
Gelukkig kan er weer opgetreclen wor-
den r:n Ekaterina heeft een drukke pe-

riode voor de boeg, waarin ze het auto^

biografische clrieluik De Weg De C,rens

en Schoppenurouw ín heel Nederland en

Vlaander:en opvoert. I)e voorslellingen -

dic je onaÍhankelijk van elkaar kan zien
'- zijn doorspekt met dans en muziek, wat
het verhaal van Ekaterina nog meer bin-
nen doet komen, I)eze cornbinatie van
disciplines zorgt voor ontroerende en

conlronterende momenten, maar humor
en hoop zijn nooit veraf. "Humor is voor
mij heel belangrijk, anders wordt het wel
heel somber", zegt Ëkaterinzr lachencl.

"Bovcndien weiger ik mezelÍ' en viuchte-
lingen in het algemeen zonder meer als

slachtoffers te zien, Ik vclel me rijk met de

ervaringen díe het leven me voorgeschn-

teld heeft; ik heb geleerd kracht te halen

uit humor. In De C,rens zie je geen zielig
meisje, maar een onelvomanshow."
f)eze daadkracht bli.jkt ook uit de ma-

nier r'vaarop de vr:orstellingen tot stand

komen. Samen met haar partner Chris
Koolmees ontwikkelt Ekaterina onder de

naam LEKS Compagnie verschillendc
muziektheaterprr.rjecten. Het duo werkt
zonder subsidie, wat betekent dzrt ze net
zo Iang aan een voorstelling werken tot-
dat zij vinden <lat die af is. "\{'e maken

het onszelf niet gemakkelljk en blijr.'en
jarenlang aan de voorsteliingen schaven.

We willerr kwaliteit bieden op het hoog-

ste niveau aan een zo breed mogelijk pu-
bliek", zegt Ekaterina.
Hoe is het om samen metje partner zo in-
tensief te werken aan eer. voorstelling die

over.je eigen leven gaat? "Samen werken

en wonen is enorm complex -'lvan.t wij
zien crok niet altijd meer waàr ons privó-
leven begint en ons werk eindigt," zegt

Ekaterina. ""Iegelijk heeft het <lok een

ongeloÍblijk romantische kant. lVe doen
alles zelf en spreken voortdurend over de

voorstellingen" De eindeloze gesprekken

zorgen voor een boeiende relatie. Chris
weet alles van mij - het samenwerken cre-

eert een enorme verbondenheid. De rode

draad uit mijn voorstellingen loopt zo ook

door onze relatie heen: het verlangen om
gezien te. worden en gelielci te zyn zoals
je bent." I
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