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"Het probleem is dat Broadway 
en Off-Broadway eigenlijk niet 
meer bestaan, althans wat betreft 
goed theater. Daar zijn financiële 
redenen voor. Het kost immers ten 
minste 150.000 dollar om op Off-
Broadway een klein stuk, met twee 
rollen, uit te brengen. Dat is bela-
chelijk, want dan ga je niets serieus 
meer proberen en aangezien er geen 
subsidies zijn, worden alleen kleine 
komedies uitgebracht, flauwe risi-
coloze stukken. Twintig jaar gele-
den was Broadway wel interessant, 
ondertussen vindt het belangrijke 
theaterwerk elders plaats. Wanneer 
er dan toch nog iets belangrijks te 
zien valt in New York, dan is dat 
een produktie die van een regionaal 
theater afkomstig is en overgekocht 
werd. Maar zelfs dat regionale thea-
ter dat dertig jaar geleden hevig 
moest vechten, zit nu ook in een 
midlife krisis, het stimuleert je niet 
meer. Vandaar dat het harde tijden 
zijn voor het theater in Amer ika ." 

Vlug werken 
Vanwaar komt nu je ervaring? 
Speelde de ontmoeting met Robert 
Brustein als theaterdocent in Har-
vard daar een rol in? 

" Z o klinkt zijn verhaal. Want ik 
ontmoette hem eerst toen ik al weg-
ging van Harvard. Ik leerde theater 
toen ik tien jaar was in Pittsburgh. 
Daar richtte ik met mijn zus een 
poppentheater op, in de stationcar 
van mijn vader. Ik leerde theater uit 

eigen ervaring. Toen ik opgroeide in 
Denver, bracht ik voorstellingen 
rechtstreeks voor een live publiek. 
Je leert van hun uitdaging, dat kan 
stimulerend werken wanneer je ze 
niet in slaap wil wiegen. Zo leer je 
de stiel. Ik heb het geluk gehad heel 
veel voorstellingen te kunnen ma-
ken. Van zodra ik geïnteresseerd 
was in een stuk, probeerde ik er een 
voorstelling van uit te brengen. 
Liefst op twee weken tijd. Want ik 
werk vlug, maar dat moet ook in 
Amerika. 

Dat is anders in Europa. Alleen 
korte repetitietijden kunnen interes-
sant zijn. Vergeet trouwens niet dat 
Shakespeare zijn stukken repeteerde 
gedurende slechts vier dagen. Het 
verwondert mij dat ze hier, in Euro-
pa, zo lang repeteren. Maar aan de 
andere kant is dat de reden waarom 
Amerikaanse acteurs zo slecht zijn 
in theater maar goed in films. Na 
een paar takes ligt daar de opname 
vast. Een Amerikaans acteur heeft 
het moeilijk om geboeid te blijven 
gedurende een langere periode. Na 
een maand repetitie zou ik niet we-
ten wat er qua inbreng nog zou 
overblijven van een Amerikaans ac-
teur. Maar het zou wel interessant 
zijn om dat uit te proberen, te ex-
ploreren. Nu heb ik wel het geluk 
dat ik op dit ogenblik aan het werk 
ben met een groepje acteurs die een 
indrukwekkend technisch repertoire 
beheersen. Maar meestal is dat niet 
het geval in het Amerikaanse thea-
ter. Europese acteurs hebben de ga-
ve heel lang bezig te kunnen blijven 
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met een werk en dat mondt dan uit 
in de presentatie van een geniaal 
meesterwerk. 

Daar ben ik niet zo in geïnteres-
seerd. Dat kan niet de bedoeling van 
een theatervoorstelling zijn. Een 
voorstelling is iets dat je onmiddel-
lijk bekijkt en daarna kunt weg-
gooien. Je draagt het niet met je 
mee als een object. Natuurlijk is dat 
een Amerikaanse manier van den-
ken, want er is ook zoiets als een 
blijvende herinnering, een overle-
ving ervan in het geheugen. Maar 
niet zoals dat met een sculptuur ge-
beurt. Het verandert mee in die her-
innering. Tien jaar later zal die an-
ders geworden zijn omdat je mee 
veranderd bent. Je kan er niet van 
gescheiden worden, maar je plaatst 
er later andere kleuren op, een an-
der aroma, een andere textuur dan 
het oorspronkelijk had. In het thea-
ter wordt altijd gesproken over die 
meesterwerken van vroeger, over 
zaken die altijd voorbij zijn. Zolang 
de herinnering nog niet heeft meege-
werkt, kan iets dat juist gebeurd is 
nog niet zo mooi zijn. Daarom is 
het gewoonweg onnozel om het ob-
ject zo mooi te willen maken, want 
het is de herinnering die de bepaalde 
theatervoorstelling later mooi zal 
maken. Het mooie van theater is 
immers dat het genezingsproces van 
een voorstelling in de herinnering 
plaatsvindt. 

De perfectheid van een voorstel-
ling nastreven komt vanuit de ver-
waandheid en ijdelheid van sommi-
ge theatermakers. Daarom Iaat ik 
heel bewust mijn voorstellingen 
open, niet volledig verstaanbaar. 
Want dat is mijn hoofdprobleem 
met vele Europese theatervoorstel-
lingen: zij geven je niet de vrijheid 
er als toeschouwer zelf iets aan toe 
te voegen." 

Dat is meteen kritiek op het werk 
van mensen als Stein en Chéreau? 

"Laa t ons zeggen dat ik niet 
geïnteresseerd ben in de zoveelste vi-
sie op Schiller. Daar wil ik zelf mijn 
mening over hebben. Een lezing 
krijgen over Schiller is niet de taak 
van het theater, het is er een element 
van, maar daar moet ruimte over-
blijven voor contact, discussie. Ik 
vind dat zelfs niet democratisch. 
Laat ons toch niet vergeten dat de 
meeste van de stukken, Shakespeare 
op kop, slechts schetsen zijn. Ie-
mand anders moet inkleuren en 
aanvullen. Van zodra mensen dat 
op dezelfde manier gaan uitwerken, 
krijg je een vervelende gelijkaardig-
heid. Voorstellingen die eerder thuis 
horen in een kunstmuseum." 

Hoeveel Shakespeares heb je al ge-
regisseerd? 

"Zeker tien. Maar ik heb er zelf 
al heel veel gezien die gewoon in 
lucht opgingen. Nog eens, zijn tekst 


