
schijnlijk slechts een kleine minder-
heid is, die daarna nog is teruggeko-
men. 

Het hermetisme dat we vandaag 
in heel wat produkties terugvinden 
en waardoor een groter publiek 
wordt afgeschrikt, kan bijgevolg 
niet altijd verklaard worden door of 
geïnterpreteerd worden als een 
zucht naar elitarisme of snobisme 
van de betrokken kunstenaars of 
zelfs als een vorm van minachting 
t.o.v. het publiek; dit fenomeen 
dient óók begrepen te worden als 
een poging om aan de druk te weer-
staan die door andere media én van-
uit andere regionen van het theater 
wordt uitgeoefend en die door Jean-
Marie Piemme in Le Souffleur in-
quiet zo treffend werd omschreven 
als " l 'appel a la normalité": "Soy-
ez plus simples (...). Ecrivez (of: 
jouez, mettez en scène enz. - nvdr) 
un peu comme tout le monde" . De 
keuze tussen de finaliteit van het pu-
bliek of die van de kunstenaar kan 
niet opgelost worden door een com-
promis, door een of andere gulden 
middenweg. 

Mag het theater vandaag dan niet 
meer lichthartig en simpel zijn? 
Misschien moeten we - Brecht para-
f raze rend-h ie rop antwoorden met 
een nieuwe vraag: wat zijn dit voor 
tijden waarin het maken van popu-
lair theater al bij voorbaat verdacht 
lijkt? 

Het theater heeft zich in het ver-
leden permanent aangepast aan ver-
anderde maatschappelijke omstan-
digheden, ook aan wijzigingen in de 
eigen rangen. Het repertoiretheater 
b.v. dat voorheen door zijn 30-40 
produkties per seizoen een trouwe 
bezoeker in een paar jaar tijd wér-
kelijk kon laten kennismaken met 
een doorsnede van het wereldreper-
toire, zag zijn taken grondig door-
een geschud bij het ontstaan van een 
hele reeks kleine theaters die eventu-
eel uit ditzelfde repertoire gingen 
putten én door het reduceren van 
zijn eigen produkties tot een 8-tal 
per seizoen: in plaats van nog het 
"elk wat wils"-principe te kunnen 
huldigen, dient een repertoirethea-
ter vandaag dan ook duidelijke keu-
zen te maken. 

Een steeds groter wordend deel 
van de cultuur gaat vandaag binnen 
commerciële mechanismen functio-
neren; kunstprodukten worden in 
een dergelijk kader alleen nog "ge-
consumeerd". Als de overgrote 
meerderheid van de toeschou-
wers/toehoorders enz. bijna ver-
zuipt in een overvloed van produk-
ten die allemaal verstrooiing en ont-
spanning beogen, moet het thea-
t e r - d a t met zijn handjevol midde-
len hiertegen tóch niet kan concur-
r e r e n - d a n zo nodig ook nog eens 
hetzelfde doen? Hebben wij een 
theater nodig dat in feite enkel 
een —in levende lijve — veredelde 

versie van een T.V.-feuilleton is? 
Heeft een theater nut, dat op zijn 
beurt beelden gaat produceren die 
vrijblijvend zijn of zonder zin? Het 
is tegen deze achtergrond dat wij 
een aantal van de aangehaalde pro-
dukties uit het voorbije seizoen wil-
len plaatsen en enkele kanttekenin-
gen willen zetten bij hun misschien 
al te snel en al te gemakkelijk ver-
worven succes. 

Radicaliteit 
Een eerste kanttekening betreft een 
verheugend feit. Meer dan in vorige 
seizoenen kan vastgesteld worden 
dat binnen het Vlaamse theater van-
daag met de theatrale middelen 
wordt omgesprongen vanuit een 
verworven meesterschap over een 
vormentaal. In dramaturgie, sceno-
grafie, acteerstijl enz. werden stap-
pen gezet die verwijzen naar een 
zorg, een doordacht-zijn, een conse-
quentie, een coherentie... die we 
voorheen zelden te zien kregen. 
Meteen loert hier wel het gevaar om 
de hoek, dat er zich een visie op the-
atermaken gaat ontwikkelen, die 
technische vaardigheid loskoppelt 
van inhoudelijke controle. Een 
tweede kanttekening betreft de ge-
hanteerde beeldentaal. Over het 
produceren van beelden-om-de-
beelden in Olhello en Koning Lear 
schreven we reeds in Etcetera 17. De 
inhaligheid t.o.v. het publiek van 
De Getemde Feeks en het compro-
mis tussen cynisme en onderhou-
dendheid van Hamlet werden reeds 
besproken in Etcetera 16. 

In de Virginia Woo!f-\oorstel-
ling, een vrij gesimplifieerde en ge-
trivialiseerde versie van Albees dra-
ma, worden bewust kitsch-beelden 
aangewend; ze krijgen in deze pro-
duktie een pseudo-diepzinnig ka-
rakter waar bij nader toekijken niet 
zoveel achter steekt. Het gebruik 
van schlagers b.v. is binnen het mo-
derne theater al zo vaak aangewend, 
dat dit onderhand tot een cliché is 
geworden. De hele voorstelling 
geeft de indruk iets te willen afbre-
ken dat al afgebroken is: als procé-
dé niet zo boeiend; inhoudelijk ge-
zien komt men er dan ook met hon-
ger buiten. 

In Ghetto wordt een verbluffend 
en verblindend gebruik gemaakt 
van de grote scenische middelen van 
het K.N.S.-plateau. Maar de vraag 
of die wel Sobols inhoud dienden 
bleef uit. Als de trein die de scène 
oprolt en die symbool staat voor de 
treinen van het mensentransport 
naar de concentratiekampen "een 
open doekje kr i jgt" , "omdat het 
zo 'n mooi beeld is" , voel ik me be-
paald ongemakkelijk; de valse pa-
thetiek in het spel van een aantal ac-
teurs versterkte nog die wrange 
smaak omtrent de discrepantie tus-

sen de gebruikte vormen en wat-zij-
dan-wel-willen-verbeelden. 

Ondanks de grote coherentie in 
de gebruikte visuele taal - o.a. dank 
zij de mooie scenografie —lijkt De 
Bacchanten van Akt/Vertikaal die 
voorstelling uit dit seizoen waar de 
leegheid van en de misleiding door 
beelden het sterkst aanwezig is. De 
belangrijkste tegenstelling in dit 
stuk tussen rationaliteit en irratio-
naliteit en andere aspecten van de fi-
losofische fundering - uitvoerig be-
sproken en aangekondigd in het 
p rog rammaboek je -v ind je in de 
voorstelling nergens terug. De kop-
peling tussen hysterie en vrouw-zijn 
en die tussen man en macht wordt er 
bijzonder eenduidig en "gemakke-
l i jk" in uitgewerkt. De vrouw van 
vandaag met heel haar voelen en 
denken is uit de voorstelling wegge-
veegd. (Wanneer wordt dit stuk, 
waarin de problematiek van het 
vrouw-zijn zo centraal staat, eens 
door een vrouw geregisseerd?) Bo-
vendien worden de kitsch (o.a. het 
slotbeeld van het eerste deel: twee 
naakte meisjes in de sneeuw of 
kerstmis in het aards paradijs) en de 
spectaculaire beelden (o.a. het witte 
kleed van Agave) hier au sérieux ge-
nomen en als "schoonheid" aan het 
publiek verkocht. 

Wanneer we deze twee kantteke-
ningen verbinden met de vraagstel-
ling omtrent de taken van het thea-
ter vandaag moeten er ook bij de 
bijval van deze produkties enkele 
bedenkingen worden geplaatst. Suc-
ces, eenmaal verworven, verschaft 
maar al te vaak aan kunstenaars het 
alibi om " o p de ingeslagen weg ver-
der te g a a n " en zich geen vragen 
meer te stellen. Succes wordt dan 
een finaliteit op zich; onder druk 
van een grote publieke belangstel-
ling verwatert technische vaardig-
heid maar al te gauw tot maakwerk. 

Meer dan ooit heeft het theater 
vandaag de taak zijn relatie met zijn 
publiek permanent te bevragen 
m.b. t . haar inhoud. (Wat is b.v. de 
inhoud van de grote bijval die het 
Vlaamse theater op dit moment in 
Nederland geniet?). Meer dan ooit 
ook lijkt een theater dat géén ge-
vecht levert mét zijn middelen en 
mét zijn publiek oninteressant. Wat 
het Vlaamse theater vandaag aan 
theatraliteit gewonnen heeft, mag 
daarom niet verworden tot een lege 
vormentaal. T.o. de nivellerende 
druk van commercieel geëxploiteer-
de media kan het theater als cultu-
reel eilandje slechts één antwoord 
geven, nl. een antwoord van radica-
liteit op alle niveaus: radicaliteit in 
zijn artistieke keuzen, in zijn orga-
nisatievormen en óók in zijn relatie 
tot het publiek. Succes? Graag, 
maar niet op verkeerde gronden en 
niet tegen elke prijs. 

Marianne Van Kerkhoven 
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