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"Koniec" het eerste trimester wordt een stuk 
gecreëerd, en het derde trimester nog 
een. Bij de vorming trachten we op 
zoek te gaan naar de individualiteit 
van de acteur, datgene wat hem on-
derscheidt van de anderen." 

Stalin 
Opvallend bij de verschillende 

Groupov-produkties is de rigiditeit, 
de harde confrontaties van mensen in 
een desolate en toekomstloze wereld. 
Daarnaast zijn er reminiscenties aan 
een communistisch verleden: een 
Brechtlied uit Die Massnalime, vele 
Stalinportretten. 

De feestdis 
Altijd is er eten in de produkties 

van Groupov. Deze maaltijden, als 
collectieve ritus, lijken het theater zijn 
feestkarakter te willen teruggeven. En 
ook het theater opnieuw te binden 
aan de meest simpele en essentiële 
bezigheid: eten. Het theater als le-
vensfunctie, als sociaal gebeuren. 
Maar de dis waartoe Groupov uitno-
digt, verloopt bepaald niet volgens 
etiquette. De maaltijd wordt gedecon-
strueerd, de ritus vervreemd, het 
feestje loopt uit de hand. In Koniec 
wordt er tijdens de pauze onder het 
publiek een koude schotel gedistri-
bueerd: een collectieve maaltijd ver-
orberd op geïndividualiseerde zitjes, 
als in een fast-food gelegenheid. Wan-
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J.D.: "Dat is een antifascistisch lied 
gezongen door Ernst Busch, de grote 
Brechtiaanse speler, symbool van de 
proletarische acteur. Tegelijk heeft 
het lied een fascistische melodie, is 
het dus dubbelzinnig, zeker voor men-
sen die het niet kennen. Ik doel op dat 
verlies van historisch bewustzijn en 
ook op dat moment in de voorstelling 
na het extreme individualisme van de 
spelers op het solidariteitsverlies. 

De Stalinportretten hebben met 
mijn persoonlijke geschiedenis te ma-
ken. Ik ben geëvolueerd van een fer-
vent katholiek met een hang naar het 
mystieke over het anarchisme tot het 
marxisme-leninisme in zijn puurste 

neer na de verpozing het doek opgaat 
blijken de personages aan een identie-
ke maaltijd bezig, in een Manetachtig 
beeldkader. Het is één van de vele 
fricties tussen fictie en werkelijkheid 
waarop Groupov balanceert. In II ne 
voulait pas dire wordt theater herleid 
tot het meest eigene van de acteur: 
zijn naakte lichaam. De acteur diffe-
rentieert zich van het publiek door de 
ontkleding. Ook dan weer eten: van 
schotels op de grond. In de eerste 
produktie die ik zag in een ijskoude 
decembernacht in le Plan K, werd er 
met eten gemorst en gegooid tijdens 
een orgie aan een lange rijkelijke 
tafel. Maar een scène die ik wellicht 
nooit zal vergeten, heeft niet met de 
opname, maar met de afscheiding van 
voedsel te maken. Na een acteur of 

vorm, het maoïsme: wereldbeschou-
wingen die een globale visie aanreik-
ten. Stalin is voor mij het symbool van 
de verzoening, de rede, het construc-
tieve offer; én van het verraad aan 
zichzelf en het gestelde doel. De ideo-
logie van Groupov komt na de val van 
de grote wereldbeschouwingen: er is 
geen stevige basis meer, er resten nog 
slechts kruimels en fragmenten. Mis-
schien is Koniec toch nog een Lehr-
stück, een Lehrstück met de esthetiek 
van de twijfel." 

Je balanceert in je produkties steeds 
op de grenzen van het theater. 

"Op de grens voelt men het leven 
en de belofte voor iets anders. Er is 
zoveel verveling in het theater, zo 
weinig sporen van vitaliteit. Ik tracht 
daar tegenin te gaan door de ervaring 
opnieuw een plaats te geven, en dat 
kan enkel door de grenzen van het 
theater af te tasten: er ontstaat een 
openbaring, een nieuwe blik wordt 
mogelijk. Met de overgebleven werk-
tuigen van de traditie willen we iets 
vitaals maken dat over de grens gaat. 
Wij hebben ons daarbij op het lichaam 
van de acteur geconcentreerd, zonder 
tekst. Belangrijk daarbij is dat het een 
groepsproces is, een experiment met 
verschillende mensen. In een periode 
waarin collectieven uit de tijd zijn 
(Living Theatre, Dario Fo) wordt dat 
steeds moeilijker. Ik denk dat theater 
niet meer mogelijk is." 

Luk Van den Dries 

actrice gekocht te hebben die je din-
gen kon laten doen, na de lange 
braspartij van steeds zatter wordende 
acteurs, kwamen we op de hoogste 
verdieping: de acteurs op rij- in lotus-
houding, voor zich een vuurtje en een 
glas water met penselen. De dikste 
acteur staat op, gaat achter een half 
gordijntje zijn gevoeg doen in een 
geëmailleerde pot en schept de in-
houd op de schaaltjes voor de acteurs. 
Metde kak, water en verf schilderen 
ze zich een masker in stinkende kleu-
ren. Theater uit de buik. Over de 
limiet. 

Ariane Mnouchkine 
bedekt de politieke strijd met de mantel der liefde 
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