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goed, directeur-regisseur Niels Peter 
Rudolph haalt eerder lege dan volle 
zalen. De voorbije jaren zijn duidelijk 
te zwaar beladen geweest, te veel 
dramaturgentheater , vandaar thea-
termoeheid, niet alleen bij het publiek 
maar ook bij de spelers zelf. V i j f j aa r 
geleden, nog onder de directie van 
Ivan Nagel, kwam Jeröme Savary 
(van het Grand Magie Circus) er La 
Périchole van Offenbach regisseren, 
de kassa ging aan het rinkelen en de 
produktie haalde meteen tachtig 
voorstellingen. Waarom die truc niet 
even herhalen, zo moet er gedacht 
zijn. De keuze viel op Die Gross-
herzogin von Gerolslein en op regis-
seur Franz Marijnen. Geen onbe-
kende aldaar, hij heeft er vroeger 
succes gehaald met een Gr imm-
project en minder succes met Mid-
zomernachlsdroom. Een ui tdagingdus 
voor hem én voor het gezelschap om 
even uit dat zware repertoire te 
stappen. Het resultaat was op de 
première-avond, Sylvesteravond, een 
applaus van twintig minuten. 

Jacques Offenbach schreef deze 
operette, ook wel opéra-bouffe ge-
noemd, in 1867. Parijs kende toen 
heuglijke dagen met de wereld-
tentoonstelling. Alle gekroonde of 
ongekroonde vorsten en prinsen van 
Europa kwamen daar op af en 
's avonds vonden ze elkaar terug bij 
de operettevoorstelling van Gerol-
slein. Iedereen dacht dat het ver-
haaltje betrekking had op zijn buur-
man, Bismarck verknalde zelfs met 
zijn brutale lach een halve voor-
stelling, terwijl hij even goed model 
stond. Want wie was die groot-
hertogin uit deze operette, Eugenie en 
haar Parijse suite rond Napoleon III, 
of Katharina met haar Russisch hof 
of zaten we dan toch bij de keizer van 
Pruisen? 

Hans Mayer toont in zijn boeiend 
essay Die Wirkliehkeit als Operette, 
die Operette als Wirkliehkeit heel 
duidelijk de historische achtergron-
den aan van dat werk van Offenbach 
en zijn librettisten Meilhacen Halévy. 
Daarom stond ook Marijnen voo rde 
keuze of hij, nu er o.a. opnieuw 
oorlogsgevaar dreigt, deze operette 
ging actualiseren of niet. Dat bleek 
uiteindelijk onbegonnen werk. Een 
operette heeft immers een eigen 
logica, een logica die gekke sprongen 
maakt en die men willens nillens moet 

respecteren en volgen. Dus is Marij-
nen, sluwweg, accenten gaan bena-
drukken, bepaalde dingen vergroten, 
sommige gebeurtenissen in het ver-
haal naar voor gaan halen. Zo werd 
achter de lach ook de ernst van de 
(politieke) waanzin zichtbaar. 

Adembenemend is hoe dat sa-
menzweerderstrio over de scène tip-
pelt: Burghart Klaussner als intrige-
rende éminence grise Baron Puck, 
Gerhard Garbersa lsdehol legeneraa l 
Bum en Robert Tillian als de onno-
zele huwelijkskandidaat Prins Paul. 
Angelika Thomas is onvergetelijk als 
die geile groothertogin, die uitein-
delijk "tevreden is met wat ze krijgen 
kan ." En dan is er Peter Franke als 
die omhooggevallen soldaat Fritz. 
Allemaal acteurs, maar die evengoed 
kunnen zingen, waar haal je ze bij ons 
vandaan? En het koor, nu eens 
soldaten, dan weer de hofhouding, 
dan weer het kleine volk in deze 
operette, vitaal, beweeglijk, alsof die 
mensen nog nooit wat anders gedaan 
hebben, terwijl er een paar studenten 
tussen zitten uit muziek- en theater-
scholen en de meerderheid geronseld 
is langs advertenties. Een koor waar 
Marijnen, terecht, op verliefd is 
geworden. Een merkwaardige tliea-
terproduktie, een regisseur die terwijl 
hij de zaal doet vollopen, ook de 
acteurs weer zelfvertrouwen heeft 
gegeven door ze het spel in te duwen. 
Een speeldrift die vanaf de eerste 
minuten aanstekelijk overslaat op het 
publiek. Tegelijkertijd wordt aan-
getoond wat een kracht het operette-
genre wel inhoudt. Meteen een regel-
rechte aanval op de dictatuur van de 
peperdure decors en oeverloze dra-
maturgentaai die eerder verblindend 
dan kritisch werkt, niet alleen in 
Duitse huizen. 

Pol Arias 

D I E G R O S S H E R Z O G I N VON 
G E R O L S T E I N 
auteur : Jacques Offenbach ; regie: 
Franz Marijnen ; dirigent: Joachim 
Kuntzsch; decor: Santiago del 
Cor ra l ; kos tuums: Mechtild 
Schwienhorst ; d ramaturg : Ursel 
Herrmann ; spelers: Peter Franke, 
Gerhard Garbers , Peter Gavajada , 
Edgar Hoppe, Burghart Klaussner, 
Imogen Kogge, Carlos Pawlidis, 
Angelika Thomas, Robert Tillian, 
e.a. 

H T P / Ciel Noir 

Geruis/Muziek 

Twee weken na Scènes/Sprookjes 
van Het Trojaanse Paard zag ik Je 
voulais encore dire quelque chose, mais 
quoi? van het Théâtre du Ciel Noir. 
Twee produkties die in vele opzichten 
verwant zijn: beide gingen uit van een 
bestaande tekst (Tsjechov en Ada-
mov) maar lieten die tussendoor 
vallen ten voordele van het werk-
proces, het eigen verhaal, het eigen 
verleden. Beide vertellen sprookjes, 
gaan over ontmoetingen en het 
samenzijn van mensen. Als resultaat 
zijn het twee totaal verschillende 
vormen van theatermaken. Ik voel 
meer voor de theatertaal van Ciel 
Noir : ze beweegt wel binnen be-
paalde theaterconventies, maar 
springt daar creatief mee om, werkt 
met betekenissen die leesbaar zijn. 

HTP maakt zich ongri jpbaar. Nog 
maar sinds kort eigenlijk, had het zich 
de stevige reputatie opgebouwd van 
aandachtige lezers van het 'grote ' 
repertoire (Shakespeare, Goethe, 
Müller), of men verlaat dit terrein 
voor een toneelvorm die meer in de 
richting gaat van de beeldende kunst. 
Scènes/Sprookjes is vrijwel tekstloos 
theater (op uitzondering van enkele 
citaten na, meestal onverstaanbaar en 
te snel voorbij). Men wil zich niet 
onderwerpen aan de structuur van de 
tekst. Taal wordt materiaal, zoals een 
lichaam, zoals objecten, een ruimte. 
Die materialiteit wordt afgetast : ob-
jecten maken geluid, een lichaam kan 
bewegen. Een kind dat zijn wereld 
ontdekt (hoewel, een kind doet dat 
veel origineler en intenser). Men 
bouwt af tot simpele dingen (spelen 
met voeten, stemgeluiden) maar het 
blijft lawaai, geruis, onverstaanbaar . 
Met wat men overhoudt wordt niets 
begonnen, wordt niet opnieuw ge-
structureerd tot iets wat meer beteke-
nis heeft dan wat acteurs daar aan 
subjectieve beleving mee verbinden. 

Ik verveel me en wacht af. Ik kijk 

naar de 'onnozele' bewegingen, hoor 
schlagers, Bartok wordt afgezet op 
het mooiste moment. Acteurs tonen 
wat ze niet kunnen: tapdansen. Ik 
ben meer geïnteresseerd in wat ze wel 
kunnen maar dat tonen ze niet. Mark 
Lemmens b.v., boeiend in Koning 
Oidipous, een queeste, is zelfs com-
pleet afwezig. Wat Müller zei over 
Pina Bausch "de lichamen schrijven 
een tekst die zich tegen publikatie 
verzet, tegen de gevangenis van de 
betekenis" is ook hier van toepassing. 
Alleen, slechts enkele beelden bijten 
zich in het netvlies vast, voorzien in 
een rijkdom aan associaties. De rest 
wankelt tussen betekenisrijkdom en 
het betekenisloze. Op straat gebeurt 
meer dan in het theater. 

Théâtre du Ciel Noir dan, een 
groep uit Luik, te gast in de gebouwen 
van Martine Wijckaert en haar groep 
Théâtre de la Balsamine. Een im-
mense kazerne met plaats voor tien-
tallen gezelschappen. Aan de basis 
van het stuk Je voulais encore dire 
quelque chose, mais quoi? lag het 
autobiografisch geschrift l 'Homme et 
l 'Enfant van Arthur Adamov. De 
rechten werden geweigerd en men 
maakte van de nood een deugd door 
in de eigen jeugd te gaan rommelen. 
Het resultaat is een subliem drie uur 
durend spektakel. 

Het begint al fascinerend: in een 
klein klein kamertje zitten zeven 
mensen op te weinigstoelen. ledereen 
wil iets vertellen, ingehouden voor-
alsnog, maar het moet eruit, steeds 
ge'émotioneerder, door mekaar, ver-
ward. Men vertelt sprookjes. Dan 
gaat het geschilderde achterdoek 
omhoog. Nog een kamertje, op het 
doek meer bomen en een weg. Weer 
schuift het doek weg. En opnieuw, en 
opnieuw. De weg wordt langer, het 
zicht wijdser, en het wordt winter. De 
tunnel naar het verleden ontsluit zich. 
De reis kan beginnen. Men speelt 
fragmenten uit de kindertijd. Een bal 
valt in een lege gang; iemand zingt, 
iemand zegt op, iemand rent snel, 
iemand rent slow motion. Hinkelen, 
touwfiguren. Er worden patronen 
gevormd : iemand komt op, doet zijn 
act en gaat af. Daarbi j worden de 
mogelijkheden van de scène (drie 
meter breed, oneindig diep) ingenieus 


