
maken. Maar dan heb je regisseurs 
die dat grote werk louter als 
materiaal gebruiken voor eigen 
artikulaties. Anderen maken er 
dode voorstellingen van, ze 
verbergen zich achter de grote naam 
maar zijn te lui om de intenties te 
begrijpen. Luiheid, luiheid, luiheid, 
zowel in oost als west ." 

Daarom is u tegen regietheater? 
"Ik ben daar niet absoluut tegen, 

zoals ik ook niet tegen avant-garde 
ben. Maar wat is dat moderne 
theater? Meyerhold, Wachtangov, 
Tairov, dat waren de eerste 
theatermodernen. De acteur is 
eigenlijk een conservatief element 
in het theater. Het is de regisseur, 
trouwens een vrij nieuw beroep in 
de geschiedenis van het theater, die 
de avant-garde doordrukt. Dus kan 
ik daar niet tegen zijn. Wel tegen 
dat aspect waar modern doen mode 
wordt, onbegrijpbaar zodat de 
kritiek het label geniaal gaat 
gebruiken. Dat is zoals in het 

sprookje van de kleren van de 
keizer. De keizer is naakt, maar 
niemand durft het zeggen. Dat heb 
ik al duizend keer gezien in het 
westerse theater. In de DDR 
bestond dat niet, nu durf ik dat zo 
niet meer zeggen, want ook daar is 
grote invloed van het westen, dank 
zij de media, zichtbaar." 
Niet langer het sociaal-realisme? 

"Dat heeft inderdaad lange tijd 
een dogmatische werking 
uitgeoefend. Hans Mayer is daar ex 
cathedra altijd hevig tegen te keer 
gegaan toen hij nog in Leipzig 
doceerde: 'sociaal realisme is de 
werkelijkheid zoals ze is, alleen wat 
mooier gemaakt.' Eigenlijk is dat 
juist. Voor mij is realisme de 
waarheid, hoe moeilijk dat ook is 
die te kennen en daarvan het beeld 
weer te geven. Ik heb altijd 
geprobeerd het leven op de scène te 
tonen. In het westen wil men teveel 
toneel op het toneel maken, daar 
hou ik niet van ." 

U houdt ook niet van hedendaagse 
auteurs; sinds u in het westen werkt 
regisseert u uitsluitend klassiekers? 

" In de DDR regisseerde ik wel 
auteurs van vandaag. Met 
voorzichtigheid, omdat de nieuwe 
stukken er niet altijd de waarheid 
over het leven zeggen, soms 
ondergingen ze censuur. Ik vind dat 
ik met oude stukken beter nieuwe 
waarheden kan zeggen. In het 
westen ligt mijn probleem anders. 
Ik ken niet zo goed de 
uiterlijkheden van het leven hier. 
Daarom kan ik bijvoorbeeld niet 
Botho Strauss regisseren." 
En Heiner Miiller? 

"Ik had dat graag gedaan in de 
DDR. Ik was met hem goed 
bevriend, maar durfde niet. Omdat 
we allebei in de oppositie zaten. 
Philoktet is zo een stuk dat ik graag 
zou geregisseerd hebben. Met de 
latere stukken heb ik problemen. Er 
wordt wel eens gezegd dat hij een 
Westduits auteur geworden is en ik 
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