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An der grossen 
Sirasse (Schaubühne) 

— Foto Ruth Walz 

gische opties. De inbedding van crea-
tieve kunstenaars in een democra-
tische organisatie levert in dit geval 
duidelijk een meerwaarde op: het 
maakte van de Schaubühne een suc-
cesrijke theaterwerkplaats. 

Ruïnes 
"Toen de Schaubühne bij de voor-

bereiding van het Antikenprojekt 
Griekenland bezocht, deed men o.a. 
de Acropolis aan. Stein, gids in de 
hand, begon aan een uiteenzetting 
over historische details van het 
Parthenon. Ondertussen dwaalde 
Grüber doelloos rond tussen de 
ruïnes, enthousiast over vormen en 
kleuren van het gesteente in het helde-
re zonlicht." (7) Klaus Michael Grü-
ber, ooit nog medewerker van Giorgio 
Strehler, is zowat Steins tegenvoe-
ter. De teksten die hij kiest (Geschich-
ten aus dem Wiener Wald 1972, Die 
Bakchen 1973, Empedokles 1975, 
Fausl 1982) zijn enkel aanleiding tot 
vrije beeldcomposities. Van Faust b.v., 
dat hij twee keer geregisseerd heeft in 
Parijs en in Berlijn, gebruikt hl) 
slechts enkele scènes. Empedokles van 
Hölderlin is op zich slechts een 
fragment, waar Grüber dan zijn asso-
ciatieve beelden aan toevoegt. Van 
dezelfde Hölderlin arrangeerde "de 
visionair onder de Duitse regisseurs" 
(8) nog Winlerreise (1977): het stuk 
speelde tijdens een ijskoude winter-
nacht in het immense Olympia-
stadion. De acteurs verdwenen tegen 
de achtergrond van de restanten van 
Hitiers architectuur. De environmen-
tele setting was echter meer dan een 
buitensporige inval: hij maakte het 

stuk tot politieke metafoor. Hamlet 
(met in de hoofdrol Bruno Ganz) is de 
enige tekst die Grüber uitzit. Het 
resultaat is een ijle vertoning zonder 
leven of visie (zie ook Etcetera 2, pp. 
58-59). 

I.t.t. Stein laat Grüber zijn acteurs 
weinig toe. Ze beperken zich tot stil 
gemompel (b.v. Minetti in Faust). 
Toch zijn zijn beelden vaak intrige-
rend en raadselachtig. Op hun eigen 
manier vatten ze de essentie van een 
stuk samen, en meestal komt dat neer 
op de sfeer van het einde, het afscheid. 
Zijn figuren zijn reizigers in een 
vervreemde wereld, net als Grüber op 
de dool tussen verlaten ruïnes. Grüber 
lijkt gefascineerd door de stilstand, de 
dood, het afsterven. Ook op dat punt 
is hij radicaler dan Stein. Deze con-
stateert wel de onmacht van het 
individu in een onleefbare wereld (b.v. 
Lotte in Gross und Klein), maar de 
koppigheid en de energie waarmee hij 
de personages laat aanmodderen doet 
toch vertrouwen op de kracht van de 
mens. In vergelijking met het nihilis-
me van Grüber, is Stein een humanist. 

Kritiek 
De voorstellingen waarmee de 

Schaubühne in Brussel werd uitgeno-
digd, zijn door de kritiek verdeeld 
ontvangen. Grüber is sinds enige tijd 
het troetelkind, vooral van de Franse 
pers. Men is aangetrokken door de 
melancholie die uit zijn ensceneringen 
walmt. "Zijn personages hebben op-
gehouden te wachten op een trein in 
een afgedankt station," schrijft Colet-
te Godard n.a.v. An der grossen 
Strasse. "Ze zijn tegen de muur 

gebotst en blijven liggen sinds lange 
tijd." (9) Ook de plaatsing in onge-
bruikelijke ruimtes, een kaai, een 
kerk, stations, een bar, draagt bij tot 
de weemoedige stemming en zijn 
succes. 

Stein daarentegen, die van Theater 
Heute zijn lijfblad had gemaakt, is zijn 
beschermheer kwijt. N.a.v. Die Neger 
vraagt men zich af "waarom de 
Schaubühne dit stuk gekozen heeft, 
als het resultaat een lusteloze perfec-
tie is. Er is geen inzet, geen glinste-
ring, van clownerie geen spoor —en-
kel het haarscherpe fonkelen van een 
langs alle kanten edel geslepen steen 
(Stein in het Duits — LVdD), die men 
kan bewonderen, maar niet liefheb-
ben." (10). 

Toch is de komst van de Schau-
bühne een belangrijke gebeurtenis. 
Het gezelschap komt niet vaak naar 
België, men grijpe dus deze kans om 
theater te zien op een niveau dat hier 
in Vlaanderen ongekend is. En hope-
lijk laat het bezoek sporen na. 
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