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applaus van Het is theater... Deze 
scène wordt trouwens herhaald aan 
het einde van de voorstelling én 
nauwkeuriger geduid: men herkent 
dezelfde rij en dezelfde houdingen, 
maar de spelers zijn nu naakt: een 
herhaling en omkering van de laatste 
scène van Hel is theater... Het stuk 
eindigt met een decorverwijzing naar 
de vorige produktie en een meisje dat, 
na stevig aanporren, "Het is theater 
zoals te verwachten en te voorzien was. 
Jan Fabre, Brussel 1982" gilt. 

Meteen is het thema gezet: het 
theater is onderwerp. Net zoals de 
vorige produkties (cf. de betiteling) 
confronteert Fabre het medium zelf, 
maar De macht... gaat verder. Het 
theatrale onderzoek wordt uitgezui-
verd. Dat blijkt al uit het taalgebruik. 
In Theater geschreven met een 'K'... is 
de taal nog traditioneel aanwezig: 
weliswaar klinkt ze primitief en wordt 
ze door voortdurende omkeringen 
van haar betekenis ontlast, tocht blijft 
de tekst drijvende kracht. Het is 
theater... is viertalig en laat dat horen 
aan de hand van getallen en uit hun 
verband gerukte gespreksflarden. De 
macht... bestaat bijna uitsluitend uit 
titels en data van produkties en namen 
van regisseurs. 

De eerste naam die valt, opnieuw 
na lang aandringen, is Richard Wag-
ner, Ring des Nibelungen, Bayreuth 
1876. Het is de borgsom die een 
actrice moet betalen om opnieuw op 
de scène te worden toegelaten. Het is 
het uitgangspunt en de permanente 
toetssteen van het spektakel. Aan de 
andere kant van het referentiekader 
vinden we de recente theaterevolutie 
(P. Brook, A. Schneider, R. Schech-
ner, A. Mnouchkine, enz.) Verder 
wordt ook de dansontwikkeling geci-
teerd (van Graham tot Bausch) en 

worden op het achterdoek dia's ge-
projecteerd van romantische en neo-
klassieke schilderkunst. De tijdsdi-
mensie wordt in vergelijking 
met Het is theater... nog verder 
verlegd en verdiept. Het heden van de 
voorstelling staat in een constante 
dialectische spanning met het verle-
den : De macht... schrijft zich tegen de 
achtergrond van meer dan een eeuw 
kunstgeschiedenis. Al die citaten, ver-
wijzingen, fragmenten van ontleende 
kunst, bouwen samen, voor de duur 
van de voorstelling, aan een 'Gesamt-
kunstwerk', orgelpunt en finale van de 
trilogie. 

Destructief als hij is, kan Fabre 
niet nalaten tegen het bouwwerk te 
schoppen. Dat gebeurt, voor het eerst, 
met humor en ironie. Zo doet de scène 
waarin twee naakte keizers een tango 
uitvoeren op pathetische muziek, ko-
misch aan. En ook de slotscène waarin 
Fabre de eigen produktie uit de billen 
van een actrice kletst, is niet zonder 
zelfrelativering. Het opgeroepen 
kunstpatrimonium voorziet Fabre 
van commentaar. Motieven van de 
geprojecteerde doeken worden her-
haald en afgebroken. De pathetiek 
wordt van het schilderij geschraapt en 
maakt plaats voor wat verborgen is. 
Anders dan bij Het is theater... komen 
daarbij meer interpretaties vrij, twij-
felend tussen haat en liefde. De 
dansrage krijgt van Fabre een cy-
nische behandeling mee en van het 
theater schiet enkel de leugen over. 
Uiteindelijk blijft slechts de muziek 
overeind : prachtige composities van 
Wim Mertens, afgewisseld met schit-
terend gezongen operafragmenten 
van Wagner, Strauss en Schoeck. 

De macht der theaterlijke dwaas-
heden is een harde voorstelling, zon-
der compromissen. Fabre legt 
machtsmechanismen bloot, maar ba-

lanceert daarbij op een dunne koord : 
de egaal zwarte uniformen mét kop-
pelriem, de militaire passen, de niets 
ontziende agressiviteit kunnen ook 
misbegrepen worden. Woorden als 
fascistoide, masochisme en dressuur 
liggen makkelijk op de tong. Maar 
Fabre is niet bang voor wankel 
evenwicht. Voor hem is de macht, 
zoals de titel aanduidt, een zaak van 
de kunst: vanuit een haat-liefde ver-
houding met het theatermedium, 
toont hij de conventies van het illusoi-
re spel en probeert die te ontregelen. 

Fabre neemt expliciet stelling te-
genover de kunsttraditie. In de dia-
loog met het verleden ontwikkelt hij 
de eigen taal. Dat daarin geen plaats is 
voor het positieve moment zal wel een 
teken zijn van een perspectiefloze tijd. 

De trilogie is afgesloten. Het is 
zowel een anthologie geworden van de 
moderne kunstgeschiedenis als een 
theoretisch onderzoek naar de wetten 
van het theatermedium, als een reëel 
gebeuren van een prachtige picturale 
schoonheid en indrukwekkende 
kracht. Vele kenmerken wijzen opeen 
'postmoderne' gevoeligheid. Het is 
Fabres verdienste die te combineren 
tot een uniek en eigen gezicht. Onder-
tussen heeft hij aangekondigd te 
stoppen met theatermaken. Dat is 
slim, want zijn theatertaal is niet 
onuitputtelijk, en af en toe valt hij in 
herhaling. Uit het laatste stuk en uit 
interviews onthouden we de interesse 
voor opera, nog onbekend terrein. Ik 
ben erg benieuwd. 

Luk Van den Dries 

(1) Jan Fabre : Het is theater zoals te 
verwachten en te voorzien was, Ak-
tualiteiten BASTT, nr. 10, p. 16. 
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