
Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap 

"Een theatervoorstelling is iets 
dat je bekijkt en 

daarna kent weggooien" 
In Brussel, in de Munt startte de 
toernee. Daarna ging de reis naar 
Amsterdam, Wenen en Stuttgart. 
Ajax van Sophocles door het Ame-
rican National Theatre. Tenminste 
wat er nog overbleef van deze pro-
duktie: het decor, een paar acteurs 
uit de oorspronkelijke cast en de re-
gisseur, Peter Sellars. In 1985 werd 
deze laatste directeur van dat pas 
opgerichte gezelschap in het Kenne-
dy Center in Washington. Hij was 
toen amper 26, de nieuwe wonder-
knaap van het Amerikaanse theater. 
Maar zijn compromisloze benade-
ring van toneel joeg hem ook daar 
op de vlucht. Opnieuw de free-lance 
toer op. Volgend seizoen regisseert 
hij in het Muziektheater in Amster-
dam Nixon in China. Hij speelde 
zojuist mee in de nieuwe film van 
Jean-Luc Godard. Nog bitter jong 
kent hij toch het klappen van de 

zweep. Hij heeft al meer dan 80 
stukken geregisseerd. 

Maar zijn carrière begon, zoals 
hij dat zelf noemt, toen hij als tien-
jarige een poppentheater oprichtte. 
Op school waagde hij zich met zijn 
vriendjes aan de klassieken en in 
Harvard nam hij er zelfs opera 's 
bij. Ondertussen zat hij nog een 
jaart je in Parijs, ging naar Rusland 
en China, want als laureaat van de 
felbegeerde en zelden toegekende 
Amerikaanse "genie-pri js" kon hij 
zich plots wel enige vrijheid veroor-
loven. Hij ging op Broadway wer-
ken, was er even vlug weg, vandaar 
naar Chicago, Boston, Minneapolis 
en nog vele andere steden. 

Ajax ging in première in 1986. Zoals 
hij meestal doet in zijn voorstellin-
gen, verplaatste Sellars dat klassieke 
gegeven naar Amerika zelf, naar dit 

keer een niet zo verre toekomst. De 
reacties in Washington waren ge-
woonweg vijandig. In Californië, 
waar hij er een tweede versie van 
uitbracht, waren er evenveel voor-
als tegenstanders. Wanneer dit 
nummer van Etcelera verschijnt, 
zullen we al weten hoe de derde ver-
sie eruit ziet. Het hier volgende ge-
sprek vond plaats begin mei, toen 
hij met de repetities begon in Brus-
sel. Veel tijd heeft Sellars niet, hij is 
een boek aan het schrijven, zit elke 
avond in het Filmmuseum. Er valt 
nog zoveel te doen, is het excuus. 
Bij het gesprek is hij uitgelaten, be-
weegt veel met zijn korte armen, 
lacht zelf heel hard met sommige 
van zijn uitspraken en wil heel graag 
onze onwetendheid bijwerken over 
wat er zich buiten Broadway, of lie-
ver buiten New York afspeelt op 
theatergebied. 

De Amerikaanse 
wonderknaap 
Peter Sellars is in 
Europa op 
tournee met zijn 
enscenering van 
Ajax. De 
première vond op 
23 mei jl. plaats 
in de Munt. 
Sellars krijgt veel 
aanbiedingen om 
in Europa te 
komen werken. 
Maar hij aarzelt. 
Omdat hij een 
Amerikaan is. 
Een gesprek. 
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