
Een tweede onderzoeksveld — Ar-
tauds boutade "Le théâtre est orien-
tal" indachtig — waren de oosterse 
theatervormen: stembehandeling, 
omgang met ruimte en plateau, beeld-
vorming en beweeglijkheid. Parallel 
hiermee liep het project 'les Shake-
speare': wie anders heeft beter ge-
schiedenis verteld op het theater dan 
hij? Drie stukken van Shakespeare — 
aanvankelijk waren er meer gepland, 
maar enkel Richard II, Twelfthnight en 
Henry IV (part I) kwamen tot stand — 
en in het verlengde hiervan de heden-
daagse geschiedenis, behandeld als de 
Rozenoorlog: het Sihanouk-epos en 
het Gandhi-verhaal, waarvan het laat-
ste nog doorloopt. 

Merkwaardig is dat Mnouchkines 
collectief eigenlijk geëvolueerd is naar 
een nieuw consensusdenken, dat de 
contradicties in de geschiedenis over-
stijgt, zoals Vilar het volk ook rond 
het theater wilde verenigen. Het col-
lectieve ideaal, de commune waar het 
Théâtre du Soleil op lijkt, versterkt dit 
beeld: bij weinig grote gezelschappen 
bestaat er zo'n direct verband tussen 
de concrete professionele leefwereld 
en de politieke overtuiging die de 
voorstellingen schraagt. 

Vennootschap 
Een heel ander 'bedrijfsmodel', 

mede omdat het, anders dan het 
Théâtre du Soleil, in een grootstad 
werkte, en bovendien in de zeer bij-
zondere constellatie die Berlijn is, 
vormt de Schaubühne am Halleschen 
Ufer/am Lehniner Platz. Toen in 1970 
Peter Stein en zijn equipe — sceno-
graaf Karl-Ernst Herrmann, drama-
turg Dieter Sturm, acteurs als Bruno 
Ganz, Jutta Lampe en Edith Clever — 
introkken in de Schaubühne, bestond 
van in den beginne de expliciete be-
doeling om een alternatief organisa-
tiemodel uit te bouwen voor een 
stadstheater. 

Het gezelschap heeft een vennoot-
schapsstatuut, waarbinnen de activi-
teiten democratisch georganizeerd 
werden: de sector welke het aangaat, 
beslist als groep over zijn werk. Artis-
tieke leiding en acteurs bepalen sa-
men het repertoire; de technici bepa-
len samen hun planning. Belangrijke 
beslissing — het bestaan zelf van de 
groep, het contract met de Berlijnse 
overheid — worden door het hele 
collectief genomen. Geleidelijk is de 
Schaubühne als structuur meer en 
meer gaan aanleunen bij de andere 
stadsgezelschappen, maar belangrijk 
bleef de mondigheid van de acteur. 
Deze artistieke democratie is minder 
gaan wegen op de organisatie, heeft 
zich verlegd naar het eigenlijke artis-
tieke voorbereidingsproces: voor Gor-
ki naar Rusland, voor de Oresteia 
naar Griekenland, om de meest opval-
lende, uiterlijke voorbeelden aan te 
geven. 

Met name Peter Stein bouwde zijn 
repertoire op als een langzame bena-
dering, als een behoedzame verove-
r ingss t r a t eg ie : he t Shakespeare Memo-
/y-programma kostte jaren aan dra-

maturgische research, doorgedreven 
speloefeningen en pure ervaringsop-
bouw. Zo was ook Aischylos' Oresteia 
het eindstadium van een proces dat 
hoofdzakelijk gericht was op de dia-
loog tussen gemeenschap (het Griek-
se koor) en de invididualiseerbare 
tragedie. Steins kracht was zijn inten-
siteit, zijn zin voor de historische 
noodzaak om precies dit stuk aan te 
pakken op dit moment — zowel wat 
Ibsen als wat Botho Strauss betreft — 
zijn aandacht voor de ruimte (Herr-
manns functionele pracht: zin voor 
detail tot in het absolute). 

Klaus-Michael Grüber, in diens 
anarchistische wildheid of kaalte, 
zorgde voor een sterk contrapunt in 
de repertoireopbouw. Steins vertrek 
in 1984 — esthetisch had hij dit al 
aangekondigd in zijn uitgepuurde, 
'ouderwetse' Drie zusters — betekende 
grotendeels het einde van het model, 
of wat daar toen nog van overbleef. 
De Schaubühne is momenteel — Jür-
gen Gosch treedt volgend seizoen toe 
tot het directorium, wat alleszins vor-
melijk een ommekeer kan betekenen 
— een uitzonderlijk luxueus atelier, 
een 'huis met vele kamers', waar al 
jarenlang verhalen uit 1001 nacht wor-
den verteld, waar Bob Wilson even 
werkt, waar Stein en Luc Bondy drie 
maanden lang Racine en Molière af-
wisselen. 

Korte adem 
Geen enkele van de geschetste mo-

dellen heeft zijn eigen historische 
noodzaak fundamenteel overleefd. 
Het definiëren van de verhouding 
tussen theater en stad, theater en 
repertoire, theater en ( 'breed') pu-
bliek blijkt telkens maar een resultaat 
van korte adem op te leveren: althans 
in de mate dat dit antwoord definitief 
probeerde te zijn. Zoals elke sociale 
organisatie — en bij zogenaamde 're-
volutionaire bewegingen' lijkt dat tra-
gischer, maar het is even normaal — 
neigt een theatergezelschap naar bu-
reaucratizering, wat in eerste instantie 
betekent: het instandhouden van het 
eigen instituut wordt het belangrijkste 
en op termijn zelfs het enige objectief. 
Het hangt van de intelligentie en de 
verbeelding van de 'policy makers' in 
de instituties af, of die conserverende 
maatregelen ook een artistieke en 
bredere maatschappelijke meerwaar-
de bezitten. Een instituut kan zichzelf 
niet blijven verantwoorden vanuit zijn 
naakte bestaan. 

Ik ben in dit overzicht nauwelijks 
ingegaan op de structuur van de offi-
ciële stadstheaters — die vooral in 
Duitsland bestaan — of de privé-
theatermarkt — vooral in Engeland. 
De ontwikkelde 'modellen' hebben 
zich op hun manier, en vanuit evolue-
rende artistieke en maatschappelijke 
opties, afgezet tegen deze vaak dode 
of vadsige theaterstructuren. Ze heb-
ben daarvoor eigen structuren ontwik-
keld in functie van een artistieke be-
drijvigheid. Als zo'n artistiek resultaat 
interessant, vruchtbaar bleek, werd dit 
opgepikt: zeker in de kunstwereld, in 

het beste geval in een brede context. 
De verwerking van dit resultaat roept 
acties op, reacties ook, artistieke be-
hoeften die niet zonder meer in de 
bestaande structuren, laat staan insti-
tuten kunnen ondergebracht worden. 

'Theater en grootstad' is slechts één 
aspect van een ruimere problematiek. 
Hun verhouding is per definitie pro-
blematisch, en niet op te lossen door 
te pleiten voor een veelzijdig aanbod 
in een grote, herkenbare en sociaal 
ingeburgerde omgeving, met andere 
woorden: de schouwburg. Het drama 
— op de scène en ver daarbuiten — 
bepaalt de produktieomstandigheden, 
niet het uitgaansgedrag. Een schouw-
burg is geen aquarium dat met goud-
vissen gevuld moet worden. 

Klaas Tindemans 
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