
concentratie verslapt, of wanneer de 
spanning niet volledig juist zit, de 
voorstelling ineenzakt. Ik vind het 
heel belangrijk voor een acteur goed 
te weten waar hij mee bezig is. Het 
is iets wat zelden aangeleerd wordt 
en waar veel acteurs niet in 
geïnteresseerd zijn, maar een acteur 
moet weten in welke context hij 
speelt en werkt. Waarover het gaat 
in het geheel en niet in de eerste 
plaats waarover zijn rol gaat. Zijn 
rol ontstaat uit de dingen die 
rondom hem gebeuren. Dit betekent 
niet dat een acteur zijn emotionali-
teit overboord dient te gooien. Als 
men op puur intellectuele impulsen 
zou spelen, is de dicactiek niet ver 
weg. Het intellect van de acteur en 
zijn gevoelswereld gaan dus nauw 
samen; acteren is steeds een 
wisselwerking tussen beide. 

Mijn regie van De Voetwassing is 
inderdaad heel strak. Alles staat op 
voorhand vast. De acteur heeft 
— op het eerste gezicht— niets te 
zeggen. Zijn inbreng is slechts 
schijnbaar nihil, want binnen die 
strikte regie wordt het pas boeiend 
te gaan acteren. Zo kan je binnen 
de context en de lijnen die het stuk 
afbakenen door gewoon op een 
stoel te zitten, een kwartier lang, en 
niets te doen — o o k geen spelletjes 
spelen en eens eventjes improvise-
seren— toch een gevoelswereld 
creëren die heel nauw samengaat 
met wat er gebeurt. Dat vind ik 
essentieel in acteren: eerst onder de 
douche kruipen en dan gaan spelen, 
eerst alle ballast er afschrapen.' 

Acteurs 
Werk je dan liefst met amateurs 
of met professionelen, voor zover 
je daar met je beperkte regie-
ervaring kan over oordelen? 
Mark Vankerkhove: 'Amateurs 

of mensen die nog maar weinig met 
theater te maken gehad hebben, zijn 
interessanter werkmateriaal. Zij 
blijken een volledig ander uitdruk-
kingsvermogen te bezitten clan 
beroepsmensen. Bij professionelen 
zit alles heel mooi onderverdeeld in 
verschillende schuifjes, zij denken 
het altijd even met hun techniek op 
te lossen. Ik ben a priori tegen de 
technische vaardigheid van acteurs. 
Ze moeten wél handig zijn, vooral 
soepel, en een groot verwerkings-
mechanisme bezitten.' 

Zijn amateurs per definitie 
interessanter om mee te werken 
dan professionele acteurs of zit de 
opleiding fout ? 
Mark Vankerkhove: Het is 

inderdaad vreselijk dat men in 
Vlaanderen geen serieuze opleiding 
kan genieten. Acteurs worden 
geconditioneerd, elke vrijheid wordt 
uitgesloten, doodse instellingen 
worden als enig perspectief voorge-
houden. Bovendien is het kritisch 
vermogen van de meeste conservato-
riumstudenten zö klein, dat zij na 

nauwelijks een h a l f j a a r al naar 
NTG of KNS zitten te lonken. De 
mythe van dé acteur hangt daar 
nauw mee samen, Julien Schoenarts, 
Jef Demedts. Een mythe die geen 
enkele zin heeft, die gewoon 
belachelijk is. Er bestaat geen 
mythische figuur op het theater.' 

Tegen de acteursmythe is een 
beweging gekomen, vooral in de 
jaren zeventig, van de acteur die 
'gewoon' zichzelf is op de scène. 
Maar dat is ook niet waar jij naar 
toe wilt ? 
Mark Vankerkhove: 'Dat is 

alleen interessant voor mensen die 
solotheater spelen, en dan nog. Wat 
Freek de Jonge nu doet, kan ook 
maar net door de beugel. Dat neigt 
ook al sterk naar mythevorming. 
Het is ook het publiek dat die 
mythe maakt: opkijken naar 
iemand die op een podium staat. 
Dat is nefast.' 

In die beweging werd de acteur 
steeds belangrijker. Moet die 
acteursrol terug ingeperkt worden 
of is die aan herdefiniëring toe? 
Mark Vankerkhove: 'Er zijn 

acteurs die zich zeer misselijk voelen 
bij een strikt opgelegde regie, er zijn 
acteurs die zich daar fantastisch vrij 
in voelen. Het stelt grotere eisen aan 
de acteurs, de essentie van het 
acteren wordt veel duidelijker 
gesteld. Het gaat niet om de 
regisseur die iets creëert op zich, het 
gaat om een produkt. De produktie 
wordt gemaakt door al de mensen 
die eraan meewerken. Wanneer men 
een zeer uitgekiende regie heeft, 
maar acteurs die niets kunnen 
invullen, die niet iets onderhuids 
voelbaar kunnen maken, dan heeft 
men geen produktie, maar alleen 
een aantal schetsen. Dan komt het 
ook niet over bij het publiek. Het 
theater dat ik maak is enerzijds heel 
koud, anderzijds heel emotioneel. 
Voor de acteur biedt dat ruimte om 
in te werken. Het gaat niet meer op 
zich extrovert te uiten op de scène, 
zich te masturberen op de scène. 
Die tijd is voorbij.' 

Nieuwe esthetiek ? 
Jouw enscenering van De 
Voetwassing krijgt het etiket 
'nieuwe esthetiek' mee. Is dal voor 
jou een betekenisvolle term ? 
Mark Vankerkhove: 'Ik stel me 

daar geen vragen over. Het is een 
heel gemakkelijk middel om mensen 
in een vakje te plaatsen. Dergelijke 
term ontstaat volkomen buiten mij 
en mijn werk om. Ik heb daar niets 
mee te maken. Want dat is het 
gekke: toen ik aan De Voetwassing 
werkte, had ik van de 'nieuwe 
esthetiek' nog niets gezien, behalve 
Ziektekiemen, en dat vond ik slecht. 
Wel heb ik voeling met nieuwe 
richtingen in film en muziek. De 
muziek is zonder expliciet aanwezig 
te zijn in de voorstelling, een 
belangrijke inspiratiebron voor mij. 

Er is New Wave geweest, er was De Voetwassing (De 
Punk. Zonder tendentieus te Sluipende Armoede) 
worden of een modetrend te volgen, 
heeft het daar wel mee te maken. 
Het is de leefwereld waarin ik 
evolueer. Het is de muziek waar ik 
naar luister: ogenschijnlijk koel en 
koud, wel heel strikt en doordacht. 
Dat heeft allemaal zijn invloed in 
mijn werk. Voeg daarbij de 
visualiteit, die voor mij van primair 
belang is. Het is een wisselwerking 
tussen de verschrikkelijke kracht 
van beelden en de sterkte van de 
tekst, de taal.' 

What next ? 
Mark Vankerkhove: 'Er dringt 

zich een bepaalde lijn op. Wat me 
het meest boeit, en dat zit duidelijk 
in De Voetwassing, is het onvermo-
gen zich te kunnen uitdrukken, de 
onmogelijkheid contact te krijgen 
met mensen — o o k al lijkt het een 
cliché. Dat verwoorden, dat thea-
traal maken, daar wil ik op 
voortwerken. Ik wil daar nog 
essentiëler mee bezig zijn, ook qua 
tekst. Ik zoek teksten waar dat 
expliciet maar op een andere manier 
in aanwezig is. Een probleem is wel 
dat de zaken die mij interesseren 
financieel en wat de bezetting 
betreft, veeleisend zijn. Het is steeds 
hetzelfde probleem. Er is geen geld, 
men moet dus scenografisch eenvou-
dige stukken zoeken, enz.' 

Het perspectief blijft dus onver-
anderd: een stuk met beperkte 
bezetting zoeken, koortsachtig 
bekwame acteurs proberen te 
vinden, een minimaal budget 
bijeen scharrelen ? 
Mark Vankerkhove: 'Een nieuwe 

produktie komt er vast en zeker. 
Maar het zijn vreselijke werkom-
standigheden. In zekere zin is dat 
wel positief omdat je dan met de 
essentie bezig bent van theaterma-
ken. Maar gaat dat ten koste van de 
voorstelling, dan is dat pijnlijk.' 

Theo Van Rompay 
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