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dubbele bodems of haakse benade-
ringen aan toegevoegd. Deze tekst 
leek hem zo sterk, dat hij e r m a a r b e s t 
recht op afging. Deze 'eenvoudige' 
lezing van de tekst heeft meteen ook 
de sterkste produktie opgeleverd die 
Pol Dehert voor Arca heeft gemaakt . 
Misschien schuilt hier toch een les in : 
het is wellicht niet de aanpak die tot 
zulk een schitterend resultaat leidt, 
maar wel het feit dat Dehert voor één 
keer een tekst heeft genomen die zelf 
oersterk is, zodat hij er alleen maar 
om vraagt om tot leven te worden 
gebracht. 

Dehert heeft, in het licht van de 
vorige produkties verrassend mis-
schien, voor een 'realistische' aanpak 
gekozen. Hij creëert bij de aanvang de 
sfeer van de kale scène, waar acteurs 
wachten op het begin van de repetitie. 
Van bij de eerste beelden: de schik-
king van de rekwisieten, de versprei-
ding van het licht, de opstelling van 
de acteurs, straalt de produktie een 
zeer grote overtuigingskracht uit. 
Hier wordt vooreen mimetisch realis-
me gekozen. Dat wordt een hele 
uitdaging voor de talrijke rollen, die 
van Pirandello bijna geen tekst krij-
gen, maar die toch de hele tijd 
aanwezig moeten zijn. Maar het is 
juist bij de zorg die aan deze kleine 
rollen wordt besteed, dal de regie de 
meeste punten scoort. Karien Latoir 
heeft wellicht twee replieken, maar de 
hele avond is ze met gelaatsuitdruk-
king en lichamelijke spanning intens 
aanwezig bij elke fluctuatie van de 
emoties. En die spanning en inzet zijn 
typerend voor alle andere rollen, tot 
bij de hoofdrollen van Herman Gilis, 
Dries Wieme en Carmen Jonckheere 
toe. Maar hun spel, dat van de rijke 
mogelijkheden die Pirandello's tekst 
hen biedt, rijkelijk gebruik maakt , 
vindt een prachtige, bijna ironiseren-
de klankbodem bij deze 'bij '-rollen. 
Arca demonstreert hier, sterker dan 
gelijk welk ander Vlaams gezelschap, 
wat een ensemble betekent. Als men 
met bewondering de zaal verlaat, dan 
geldt dit in de eerste plaats de 
prestatie van de troep. Zoiets is bij 
ons zo zeldzaam, dat men rustig van 
een evenement kan spreken. Schitte-
rend. 

Ik wil hier een kleine kantteke-
ning maken : bij Leonce en Lena heeft 
Dehert de ' f igurant ' Roger Dellaert 
ontdekt. Deze man heeft zulk een 
verbijsterende feeling om met zijn 
hele lichaam op de tekst van de 
anderen te reageren, dat het steeds 
een apar t plezier is om hem gade te 
s laan: wie kan het beeld vergeten van 
Dellaert, die stilletjes met een kopje 
koffie op zijn schoot, de tragedie aan 
het hof in Starkadd zit gade te slaan. 
En wie kan met een juistere timing, en 
met datzelfde onfeilbaar gevoel voor 
juistheid, in een zetel aantekeningen 
zitten te maken in een toneelbrochu-
re? Dellaert is dé ontdekking van het 
seizoen. 

Bij de hoofdrollen wordt er zeer 
sterk geacteerd. Dehert heeft gekozen 
voor een filmisch realisme, en slaagt 
erin om dit een hele vertoning lang, 
zonder een valse noot , waar te ma-

ken. Herman Gilis komt plots als een 
sterk acteur over, met een innerlijke 
kracht die men na zijn Dood (Hoff-
mansthal) of zijn Leonce (Büchner) 
niet voor mogelijk achtte. Carmen 
Jonckheere geeft een emotioneel 
prachtig gecontroleerde vertolking 
van de emotionele ontreddering. 
Maar Dries Wieme spant de kroon. 
Naar verluidt zou hij tijdens de repeti-
tieperiode erg gespannen en ontevre-
den zijn geweest. Maar dit heeft geleid 
tot de beste prestatie van zijn carriè-
re : de manier waarop hij de vader, vol 
aarzeling en doorzett ingsvermogen, 
in stem, houding en gebaar uittekent, 
is van een uitzonderlijke kwaliteit. 
Hij bereikt hier momenten van zulk 
een verrassende juistheid, dat de 
toeschouwer, ook al is hij zich bewust 
van de pijnlijke inhoud van het 
gezegde, niet anders dan van genot 
kan glimlachen bij de demonstratie 
van zoveel acteurskunnen. Ik heb het 
reeds gezegd en ik herhaal het : hier 
past maar één woord : 
s.c.h.i.t.t.e.r.e.n.d. 

Johan Thielemans 

ZES P E R S O N A G E S O P ZOEK 
N A A R EEN A U T E U R 
au teur : Pirandello; vertaling en 
regie: Pol Deher t ; decor en 
kostuums : Mare Cnops ; dramatur-
gie : Georges A d é ; spelers : Dries 
Wieme, Francine De Canne, 
Carmen Jonckheere, Bert Van 
Tichelen, Herman Gilis, Netty 
Vangheel, Mare Steemans, Katrien 
Latoir, Mark Verstraeten, Roger 
Dellaert, e.a. 
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Trilogie van 
het Weerzien 

De eindejaarsstudenten Toneel 
van het Conservatorium Antwerpen 
presenteerden als examenvoorstel-
ling Trilogie des Wiederseliens, een 
kunstkomedie van Botho Strauss. Na 
de Bekende Gezichten. Gemengde Ge-
voelens-creatie aan het begin van 
dit theaterseizoen door het B K T ( l ) , 
een tweede keer Botho Strauss in 
Vlaanderen. In die BKT-produktie 
speelden Lucas Vandervost en Warre 
Borgmans mee als gastacteurs. Dit 
acteursduo van het Gezelschap van 
de Witte Kraai maakt toevallig ook 
deel uit van het docententeam thea-
terpraktijk aan het (kleine) Antwerp-
se Conservatorium en was nauw be-
trokken bij het tot stand komen van 
deze produktie : Vandervost als regis-
seur, Borgmans vulde een paar over-
blijvende rollen op. 

De keuze als examenstuk van deze 
Trilogie van het Weerzien was in ieder 
geval een moedige d a a d : dit betekent 
immers een zware brok tekst, inclu-
sief een paar stevige monologen in de 

typische Botho Strauss-stijl. Dit im-
pliceert complexe zinsstructuren en 
een alles behalve banaal-alledaags 
woordgebruik. Niet niks voor pro-
moverende studenten-acteurs. De re-
gie legt bovendien (zeer terecht) de 
klemtoon op die sterke tekst en op 
zegging ervan. Daarbi j komt dat 
makkelijkheidsoplossingen in de 
vorm van ingebouwde theatertrucs 
of steungevende attr ibuten bewust tot 
een minimum beperkt zijn. De na-
druk ligt integendeel op het inhoude-
lijke en op de manier waarop dit naar 
het publiek toegespeeld wordt. De 
acteur staat hier in zijn rol voor 
zichzelf met zijn tekst als krachtig 
wapen. De stukken van Botho 
Strauss verdragen geen realistisch-
naturalistische speelstijl met di to in-
leving. Regisseur Vandervost heeft 
dit begrepen én weten over te bren-
gen. Dat de kracht van deze voorstel-
ling bij de acteerprestaties ligt is wel 
het beste compliment dat je deze jon-
ge acteurs en hun docenten kan mee-
geven. Belangrijk voor het theater 
lijkt me dat studenten tijdens hun op-
leiding een dergelijke verrijkende er-
varing kunnen opdoen. Deze produk-
tie sluit immers aan bij de theaterac-
tualiteit zowel qua acteerstijl als qua 
dramaturgische aanpak. 

Trilogie van het Weerzien werd 
gemonteerd in het foyer van de 
Singel, dat wil zeggen in de wandel-
gang vanaf de vestiaire richting in-
gang Rode en Blauwe Zaal, met het 
publiek op het hellend vlak achter-
aan. Deze ruimte werd een paar keer 
functioneel uitgediept tot aan de 
ingang s traatkant , wat een bespeel-
bare ruimte van bijna 100 meter 
opleverde. Het spelen met dit diepte-
effect werd juist gedoseerd, waardoor 
het niet verviel tot goedkoop bravou-
re-effectje. De aan de wanden ge-

exposeerde kunstwerken van Willy 
Van Sompel sloten zinvol aan bij de 
thematiek van het stuk. Enkel de 
lichtregie met de tussen elke scène 
gebruikte black-outs, werkte wat sto-
rend-artificeel: enkele scènetjes had-
den gewoon continu in elkaar kunnen 
overlopen. 

Het niveau van deze eindejaars-
produktie bewijst dat les krijgen 
van gemotiveerde acteurs als Lucas 
Vandervost en Warre Borgmans 
(lees: mensen die niet vastgelopen 
zijn in één of ander ambtenarenthea-
ter en die niet gauw-gauw nog een 
docentenbaan cumuleren) mee kan 
helpen om de middelmatigheid in 
het Vlaamse theater te doorbreken. 
De inzet en de creatieve overgave die 
deze talentvolle studenten demon-
streerden verdient in ieder geval 
speelkansen. Wellicht zal dit bijvoor-
beeld niet kunnen binnen het vastge-
roeste 'grote huis' van jurylid Do-
mien De Gruyter , al kan je dat 
nauwelijks erg vinden rekening hou-
dend met het soort theater dat daar 
nu aan bod komt en vooral ook met 
de manier waarop die stukken daar 
op de planken gezet worden. Aaneen 
Botho Strauss is men in KNS nog 
lang niet toe, ondanks de ondertitel 
'komedie ' . 

Alex Mallems 

T R I L O G I E VAN H E T 
W E E R Z I E N 
au teur : Botho Strauss; regie: 
Lucas Vandervost ; technische hulp : 
Ron Francoys ; spelers: Tania Van 
der Sanden, Chris Nietvelt, Wim 
Danckaert , Frank Focketyn, Bart 
Slegers, Berend Dikkers, Warre 
Borgmans 

(1) Zie Etcetera 5, p. 61. 
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