
De Glamour en Glitter 
van het Vlaamse Theater 
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Theater beslaat Het voorbije seizoen in het Vlaamse 
o.a. uit theater heeft een hele reeks voorstel-

voorstellingen, lingen opgeleverd, die op heel wat 
maar ook uit bijval van publiek en/of pers kon-

toeschouwers. den rekenen. (Ook in het eerste 
Verschillende "Nederlandstalige theatertref-

Vlaamse f e n " - z i e elders in dit num-
produkties mer — werden vijf Vlaamse voorstel-

verwierven dit lingen bekroond, zij het niet steeds 
seizoen heel wat op dezelfde gronden of vanuit de-

bijval. Marianne zelfde motiveringen). We denken 
Van Kerkhoven hier b.v. aan Othello van Blauwe 

plaatst enkele Maandag, aan Peter Pan en Koning 
kanttekeningen Lear van het N.T.G., aan Le Diable 

bij succes. au Corps en Virginia Woolf van de 
Witte Kraai, aan De Bacchanten 
van Akt/Vertikaal, aan de Hamlet 
van het Raamteater, aan De Getem-
de Feeks van Malpertuis, aan Ghet-
to van K.N.S., enzovoort. 

Een onderzoek naar een gemeen-
schappelijke artistieke noemer lijkt 
niet makkelijk; een omschrijving 
van de redenen van hun succes even-
min. Toch willen we omtrent dit 
laatste enkele bedenkingen formule-
ren. Etcetera heeft al veel over voor-
stellingen geschreven, maar weinig 
over de toeschouwers van die voor-
stellingen; de "ongr i jpbaarheid" 
van het publiek als onderzoeksob-
ject speelt hierin zeer zeker een rol, 
maar er is méér dan dat. 

Op het laatste festival van Can-
nes werd door de jury eenparig een 
niet eenvoudig te beantwoorden 
film bekroond (Sous le Soleil de Sa-
tan van Maurice Pialat - in de pers 
bedacht met adjectieven als "lite-
ra i r" , " topzwaar" . . . ) , terwijl deze 

keuze door het publiek op gejouw 
werd onthaald. Enkele weken gele-
den verklaarde Hugo Claus in een 
interview in Humo dat moderne 
theatermakers geen rekening meer 
houden met het publiek: "maar zij 
doen iets wat veel erger is: zij hou-
den rekening met de progressieve re-
censent van Etcetera of met hun 
vriendjes in 't ca fé" . Claus stelt een 
aantal symptomen vast die hij af-
wijst, zonder in te gaan op hun oor-
zaken. Het komt vandaag inder-
daad méér en méér voor dat de door 
de kritiek of door een minderheid 
(elite?) van toeschouwers belangrijk 
geachte voorstellingen (belangrijk 
t.a.v. de tijdsgeest en de ontwikke-
lingen in de theaterkunst) voor lege 
zalen spelen; terwijl andere, door 
diezelfden als triviaal omschreven 
produkties, wekenlang een groot 
publiek trekken. 

Marginaliteit 
De vraag naar het gelijk in deze ma-
terie is zeer complex, omdat ook de 
vraag naar de plaats die het theater 
vandaag in de samenleving inneemt 
valt. Goed: het theater is vandaag 
tot een marginale kunst geworden. 
Maar is het dat niet altijd geweest en 
zo niet wanneer en hoe is het dan in 
zijn isolement terechtgekomen? Het 
theater van Epidauros had mis-
s c h i e n - w e doen een g o k - 3 0 000 
zitplaatsen; onze oudste schouw-
burgzalen daterend uit de 19de eeuw 

(b.v. De Munt) hebben er een dikke 
duizend: dat is misschien nóg veel, 
maar alleszins zéér weinig in verge-
lijking met de miljoenen kijkers die 
vandaag door film of televisie be-
reikt worden. Ook Jan Oscar De 
Gruyter speelde in K.N.S. in de ja-
ren twintig zijn verzorgde voorstel-
lingen van belangrijke teksten uit de 
wereldliteratuur voor bijna lege za-
len... die weer volliepen wanneer 
h i j - n o o d g e d w o n g e n - e e n Duitse 
Posse programmeerde. De proble-
matiek is dus niet nieuw, maar de 
laatste tijd is de verhouding tussen 
het theater en zijn entourage, d.w.z. 
de andere media, dusdanig gewij-
zigd dat hieruit ook gewijzigde ta-
ken voor het theater voortvloeien. 
De mentale structuren die de televi-
sie ons oplegt zijn door zowat ieder-
een - ook door de niet-verstokte kij-
kers—verinnerlijkt: het ritme en de 
intensiteit waarmee we vandaag 
beelden, van welke oorsprong ook, 
verwerken, wordt bepaald door de 
wijze waarop de televisie met beeld-
materiaal omspringt. Peter Sellars: 
"He t T.V.-formaat betekent (...) 
dat 30" genoeg zijn voor de mate 
waarin we met iets te maken willen 
hebben." Aandacht, interesse voor 
details, het ondergaan van een tijds-
duur, nuancering, verveling zelfs... 
kennen we niet meer binnen ons te-
levisie-kijkgedrag; de beelden wisse-
len zo snel dat enkel (oververzadi-
ging het gevolg kan zijn. 

Op deze situatie worden er van-
daag binnen het theater verschillen-
de antwoorden gegeven: er zijn the-
atermakers die zich aansluiten bij 
deze inflatoire produktie van beel-
den; door op een gelijkaardige wijze 
te werken als de televisie, hopen zij 
opnieuw e e n - r e l a t i e f - g r o t e r pu-
bliek te bereiken. Maar blijft het 
theater precies door zijn eigenheid, 
door zijn hier-en-nu karakter, door 
zijn werk " o p mensenmaat" niet al-
tijd gesloten voor een werkelijk 
massale deelneming? Een andere 
groep van theatermakers kiest voor 
de eigenzinnigheid in de artistieke 
oplossingen zonder zich nog te be-
kommeren om zijn publiek en ver-
zeilt hierdoor —bewust of onbe-
wust - in de marginaliteit. 

Geen van beide situaties is bevre-
digend. In feite blijft als uitweg 
slechts de keuze van die derde groep 
over, die, zonder de artistieke opties 
te compromitteren, tegelijkertijd 
ook bouwt aan een nieuw, een eigen 
publiek: dit vraagt tijd en voorbeel-
den uit de internationale theaterge-
schiedenis hebben uitgewezen dat 
vaak eerst een "oud publiek" moest 
worden "weggejaagd" vooraleer 
men een nieuw kon bereiken. Bij 
opvoeringen van de eerste werken 
van Pina Bausch b.v. verlieten heel 
wat toeschouwers de zaal, terwijl nu 
vaak om tickets wordt gevochten en 
er bij die "zaalverlaters" waar-
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