
D O S S I E R O P L E I D I N G 

Tone Brulin: 6 Veel studenten gaan naar een 
toneelschool omdat hun ouders ie amateur-
kringen spelen in Poperinge en Diest. Dat 
moet fe openbreken.5 

Regisseur en au teur T o n e Brul in is in 
heel zijn loopbaan intensiefbezig geweest 
met theateropleiding. H i j volgde les in het 
Hoger Inst i tuut voor Toneel en Regie, de 
zgn. Pre-Studio die onder leiding s tond 
van Odile Daem en Joris Diels, s tudeerde 
aan de Nationale Hogeschool voor Archi-
tec tuur en Sierkuns ten (Ter Kameren -
Brussel), is één van de eerste leerl ingen 
van de Studio en behaalde een Full Bright 
Scholarship in Amerika. Als docent is hij 
ve rbonden geweest aan het R I T C S , was 
gastprofessor aan verschi l lende Ameri-
kaanse universiteiten, professor in Malei-
sië en studieleider in Maas t r ich t . In de 
Studio regisseerde hij onlangs Prostituées 
van Djakarta. 

T o n e Brul in: Ik weet niet of ik de ge-
schikte persoon ben om iets te vertel len 
over opleiding. Al wat ik doe is nl. onder-
geschikt aan mi jn schrijven. Doceren doe 
ik met de egoïstische bedoeling er iets van 
te gebruiken in mi jn s tukken. Ik ben dus 
geen goed pedagoog. 

T o c h werk ik graag met jonge mensen. 
Ze hebben nog niet de pre tent ie het alle-
maal te weten: je kan van een blanco 
vertrekken, allerlei u i tp roberen . M a a r 
stilletjesaan heb ik ervaren dat je niet over 
een bepaalde drempel komt, en die is nog-
al laag. Steeds weer kom je tot dezelfde 
drempel wegens de beperk ing in leef t i jd 
en ervaring. Ik heb dus gaandeweg mi jn 
interesse voor opleiding ver loren . ' 

Hoe was je eigen opleiding? 
Ik ben alti jd op de dr i f t geweest , zoe-

kend en tastend. Terwi j l ik in Brussel stu-
deerde bij H e r m a n Tei r l inck in de T e r 
Kamerenabd i j , volgde ik les in Antwer-
pen aan het Hoger Ins t i tuut voor Tonee l 
en Regie. Af en toe ging ik naar de cur-
sussen van Van Santvoort in het Conser-
vatorium in Antwerpen, en ik heb een jaar 
les gevolgd bij M a e s in het Conservato-
r ium van Brussel. Ik was alt i jd wel met 
iets bezig. 

Wat heeft Teirlinck voor je betekend? 
Teir l inck heeft de basis gelegd voor 

mi jn werk. H i j was een schi t te rend im-
provisator, een babbelaar , en of je er les 
van kreeg of e rmee op café ging, dat was 
allemaal hetzelfde. H i j deed zijn m o n d 
open en 't was interessant: i emand waar 
je naar luisterde. 

D e Studio was voor mi j een verschrik-
king. Ook omdat T e r K a m e r e n zo in-
teressant was: daar kwam je in een 
stimulerend klimaat terecht met lesgevers 
van wereldformaat als Oscar Jespers , 

Cantré , Joris Minne . In Brussel stond het 
raam naar de wereld open. T o e n ik in 
A n t w e r p e n kwam werd alles petit bour-
geois en ' aan twaarps ' , het werd allemaal 
petit petit, dat is trouwens niks veranderd. 
Daarbi j komt dat ik me nogal eigenaardig 
gedroeg, ik was echt ne rare kwiebus die 
m e n maar zijn gang liet gaan. 

Ze hebben je toch een diploma gegeven? 
Ja, schoorvoetend hoor. Er s tond ook 

niet veel op: voldoening of zo. In Brus-
sel had ik grootste onderscheid ing . 

Daarna ben ik gaan stempelen. Dat was 
moreel een grote klap: iedereen van de 
klas had werk. Al schr i jvend heb ik dat 
dan verwerkt: ik kreeg nl. een prijs in Ne-
der land en werd ter gelegenheid van een 
boekenbeurs voorgesteld aan koningin 
Jul iana. Daarvan verschenen foto 's in 
alle kranten. Een 'dopper ' die de hand gaf 
aan de koningin . P lo ts wist m e n dat ik 
bes tond . 

Heeft de ontmoeting met Grotowsky je 
ideeën over opleiding beïnvloed? 

Ik kwam met Gro towsky in contact 
toen die amper 26 was. Ik heb dat wel in 
mi jn lessen verwerkt , maar het was meer 
een bevest iging van wat ik al dacht . N u 
zie je die Grotowsky-oefeningen op straat, 
in de break-dance. Iedereen doet dat nu , 
terwijl dat vroeger tot een kleine groep be-
hoorde. 

Spelen is voor een deel een gave. Wat kan 
een toneelschool leren? 

Eerst en vooral zou een toneelschool de 
mensen intellectueel moe ten openen , de 
begrensdheid opheffen. D e ervaring leert 
nl. dat veel s tuden ten naar een toneel-
school gaan omdat ze elders niet b innen 
kunnen , of omdat hun ouders in amateur-
kringen spelen in Poper inge of Diest. Dat 
moet je openbreken . Daarnaas t moet je 
h u n bepaalde disciplines leren: heel be-
langrijk is leren kijken en luisteren, bewe-
gingen analyseren, zelfobservatie ook, om 
dan te k u n n e n pro jec te ren naar bui ten . 
Dat kan je na tuur l i jk ook ze l f l e ren als je 
gedisciplineerd bent en weet waar te zoe-
ken. 

Maar wat je ondervindt is dat de jongste 
jaren de interesse niet zo ru im is. M e n is 
louter bekommerd om een bestaanszeker-
heid. E n dat heeft na tuur l i jk niets met 
kuns t te maken. Dat volledige engage-
ment ten opzichte van kuns t kom je niet 
meer tegen. Zelf heb ik de wereld afge-
reisd op zoek waar ik iets kon leren. In 
Amerika heb ik honger geleden, maar ik 

ging twee-drie keer per dag naar theater . 
Vandaag zijn jonge mensen daar niet meer 
toe bereid: eerst moeten er subsidiegaran-
ties zijn voor men iets onderneemt . 

Siti Fauziah is er ondertussen bij komen 
zit ten. Zij gaf v i j f j a a r T ' a i C h i in de Stu-
dio. Daar is ze n u mee gestopt . 
S.F. : T ' a i C h i eist een grote discipl ine, 
een stilte, geduld, die de jongeren vandaag 
niet meer k u n n e n opbrengen . He t is 
nochtans heel goed als basistraining voor 
acteurs. M a a r m e n beseft niet wat men 
daar allemaal mee kan doen. D e klassen 
worden ook veel te groot: 20-30 s tuden-
ten, dan kan je je nog moeili jk concentre-
ren. 
T.B. : In een toneelschool gaat het niet om 
het werk dat je presteert , maar om hoe je 
je van je gunst igste kant laat zien voor de 
eventuele werkgevers. Dat is typisch voor 
de maa tschappi j vandaag en een toneel-
school vormt uiteindelijk mensen o m een 
spiegel te maken van 'de samenleving. Ik 
maak dus geen proces van een opleiding. 

Levert de Studio acteurs af die je kan ge-
bruiken voor je produkties, of wens je je een 
ander soort acteurs? 

Die vraag houdt een optiek van perfec-
tie in. T e r w i j l noch wat ik, T i e drie of de 
Studio doen in enige mate de perfectie be-
reiken. W e staan ver, zeer ver af van het 
ideaal, zodat het ui te indel i jk ook meer 
herleid wordt tot een overlevingsprocesje. 
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