
Arme Cyrano zeer intens contact heb. Ik kon repe-
(Raamlhealer) teren zoveel ik wou. De twee produk-

ties hebben wel gemeen dat ze met de 
meest economische middelen qua de-
cor, aankleding en rolbezetting een 
ingewikkeld verhaal vertellen." 

Toch valt het op dat Luc Perceval in 
De Speler met een andere gestiek 
speelt, dan zijn oudere collega's. Hij zit 
dicht bij de Cyrano-stijl. Bij Frank 
Aendenboom is daar niets van te mer-
ken. Gaat het om een generatiever-
schil? 

"Misschien wel. Luc Perceval heeft 
een soort elan vital, hij is een zeer 
lichamelijk acteur. Ik zie hem echt in 
een boeiende richting ontwikkelen. 
Dat is natuurlijk anders dan Aenden-
boom, maar die had hier de rol van 
een Engelsman, en als zodanig is hij 
lichamelijk eerder geremd. Maar ook 
hier zie ik geen stijlverschil, wel een 
verschil in rol." 

Desondanks was Aendenboom niet 
overtuigend. En ik wil hier niet eens 
spreken over Bert André als Russische 
generaal. 

"Ik vond Frank wel overtuigend, 
en Bert André ook. Je moet er echter 
rekening mee houden dat de KNS 
geen stijl heeft. Nu eens werken ze met 

Tillemans, dan komt Van Zundert, 
dan weer iemand anders. Maar de 
grote theaters, het Taganka, of het 
Piccolo, hebben het gemaakt omdat 
spelers en regisseur samen iets wilden 
vertellen op een bepaalde manier. Ik 
probeer die situatie nu te creëren bij 
het Raamtheater. Omdat ik geloof dat 
ik het kan, heb ik me in dat avontuur 
gestort. Ik heb daar minder middelen, 
maar ik wil het in de eerste plaats met 
acteurs doen. Ik wil geen decors meer 

zien. Ik ben gekomen tot de lege 
ruimte en de acteur." 

Heb je voor Cyrano voldoende 
respons bij de critici ondervonden ? 

"Critici zijn een deel van de vrije 
meningsuiting; ik vind alleen dat de 
jongste jaren hier een soort geleerde 
domheid heerst. Ik schrik me te pletter 
als iemand bij Cyrano zegt, dat deze 
problemen tot het verleden behoren. 
Dus: de problemen van de liefde en de 
timiditeit bestaan niet meer. Wel, dan 
heeft de mensheid een staat van 
perfectie bereikt, die ik vooralsnog 
niet om me heen zie. Ik begrijp ook 
niet altijd waarover men het heeft. Ik 
hou van alles wat met het menselijke 
avontuur te maken heeft. We kunnen 
b.v. niet met elkaar samenleven. Ik 
heb vele genres geregisseerd, maar 
voor mij zijn dat allemaal tekens van de 
menselijke gecompliceerdheid. Het 
gaat altijd over de spanning tussen 
droom en werkelijheid, over het 
nieuwe verlangen. Ik raak daar niet 
over uitgepraat. De auteurs trouwens 
ook niet. Het publiek staat daarbij aan 
mijn kant. Elkedagzittenzeopelkaars 
schoot. We kunnen Cyrano nog lang 
op de affiche houden, want het is nog 
niet uitgespeeld." 

Hel is een vertoning waarbij alle 
aandacht geconcentreerd is op de ac-
teur. 

"Carlos Tindemans heeft tijdens 
een voordracht in ' tStuc te Leuven 
eens gezegd dat Vlaanderen nog 
steeds zweert bij de dominante functie 
van de acteur. Volgens hem is dat 
ouderwets en achterhaald. De regis-
seur moet nu centraal staan. Dat is, 
excuseer de uitdrukking, prietpraat. 
De acteur is voor mij nog altijd de 

W A L T E R T. 

Charles Cornette 
(Regie-assistenties van Galilei, 
King Lear, Purper Stof, De Vrek...) 

Hij en ook Rik Hancké hebben 
mij Brecht leren kennen. Nu ik zelf 
regisseer, ontdek ik wat ik van hem 
geleerd heb: een groot gevoel voor 
timing en een zeer secure methode 
om teksten te ontleden. Om te 
improviseren was er toen in het 
spel weinig plaats; iedere repliek 
had haar intentie in het kader van 
zijn concept, dat reeds aan het 
einde van de lezing — en het waren 
zeer lange periodes van lezen — 
vaststond. Nu zou ik daar proble-
men mee hebben, vooral na zo 
tegengestelde ervaringen als b.v. 
met Arturo Corso. 

Karei Vingerhoets 
Leonce in Leonce en Lena van 

G. Büchner was de eerste rol die ik 
met Walter speelde, op Studio 
H.Teirlinck. De enorme hoeveel-
heid materiaal, mij door hem 
aangereikt, woog me toen te 
zwaar: ik herinner me het gevoel 
steeds achter de rol aan te hollen. 
Vier jaar later vond ik hem voor 
een korte tijd terug in de KNS en 
het ging merkelijk beter. Vooral als 
Lancelot Gobo in De Koopman van 
Venetië, kon ik hem al minder 
struikelend volgen op het pad van 
de creatie. Weer vier jaar later 
werd onze samenwerking steviger, 
en mijn ondertussen wat zoek-
geraakte zelfvertrouwen opgevij-
zeld in het Raamtheater. Eerst in 
August, August, August, daarna in 
de titelrol in Arme Cyrano. Vooral 
door de, bescheiden, assistentie bij 
het vertalen van Rostands meester-
werk begon ik klaarder te zien (en 
later op de repetities klaarder 'mee 
te spelen') in Walters werkwijze. 

Geen hoogdravend, hypothe-
tisch, wereldverbeterend 'concept', 
waarin geen acteur zich een plaats 
weet te vinden, maar de wonder-
lijke, wrede, ontroerende of ko-
mische realiteit van de paradox. 
Het poëtische raadsel van de auteur 
uitvergrotend, voor en met de 
toeschouwer. In het dagelijkse, 
soms banale, meestal concrete en 
technische gevecht van het theater 
maken, voel ik me als acteur 
gewapend met Walter als onfat-
soenlijk speelse generaal. 
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