
Howie Seago (Ajax) 
- Foto Micha 
Langer 

is maar een heel klein onderdeel van 
de voorstelling. Daar komen de ac-
teurs bij, de muziek, het l i c h t - d a t 
is vandaag heel b e l a n g r i j k - , de 
ruimte. In die ruimte zullen sommi-
ge momenten een grotere belang-
rijkheid krijgen dan andere. Je hebt 
ook de verschillen tussen acteurs. In 
Ajax gebruik ik bewust acteurs die 
een verschillende achtergrond heb-
ben en op een verschillende manier 
spelen. Dat is toch wel ongewoon, 
hoewel ik dat dan weer gewoon 
vind. Op de koop toe gebruiken zij 
microfoons, want ook het geluid is 
vandaag een essentieel onderdeel in 
het theater. Te veel Europese voor-
stellingen worden aangeboden zoals 
taartjes in een patisserie. Dat is toch 

niet belangrijk. Beladen literaire 
ideeën doden immers de theatrale 
geest. Ik heb geen ideeën, maar 
maak mijn handen vuil. Bij het 
spontaan kijken naar iets dat we 
niet helemaal begrijpen, komen de 
ideeën vanzelf, zonder opdringerig-
heid. Ik haat een geniaal meester-
werk, dat typevoorbeeld van hoe 
een bepaald stuk kan gebracht wor-
den. Mijn tweede King Lear zal to-
taal verschillend zijn van mijn eer-
ste, omdat de tijd waarin die telkens 
gebracht wordt belangrijk is. Thea-
ter heeft meer met het leven te ma-
ken dan met de kunst. Trouwens 
theater maken is toch iets verschrik-
kelijk lastig en akelig tegelijk, want 
het publiek kan altijd tussenkomen. 

Juist wanneer je denkt dat je een 
heel bijzonder moment neerzet, ver-
schuift iemand zijn voeten of begint 
te hoesten of maakt geluid met zijn 
programmaboekje. Dus dat verlan-
gen naar een totale controle is ge-
woonweg hopeloos. Je kan alleen 
maar hopen het levendig te hou-
d e n . " 

Het geschikte ogenblik 
Hoe bereid je een voorstelling voor, 
gaat dat vlug? 

"Meestal duurt dat drie jaar. Dat 
is een lang proces. Beelden komen 
en gaan. Ik ben eerst geïnteresseerd 
in een onderwerp en dan zoek ik een 
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