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spektakel van de zich schminkende en 
concentrerende acteurs onder de toe-
schouwerstribune. Enkele van die ac-
teurs mengen zich trouwens al heel 
vroeg tussen het publiek: als Britse 
"Indische" politiemannen begeleiden 
ze mensen naar nog vrije plaatsen, 
organiseren ze de tribunes zodanig 
dat iedereen er bij kan. 

Een opvallende verschijning is — 
nog voor het spektakel begint — Hari-
dasi, een Bengaalse nomade die het 
publiek rechtstreeks aanspreekt, toe-
schouwers uit hun anonimiteit haalt 
met vragen als "What are you doing 
here?", "What 's your name?", 
"Where do you come from?". Haar 
typisch Indische accent geeft meteen 
kleur aan haar personage van volks-
vrouw. Langzaamaan wordt het speel-
vlak ingenomen door een tiental In-
diërs, huispersoneel blijkbaar, want 
met licht besprenkelde lappen doeken 
worden de witmarmeren tegels waar-
op het gebeuren zich gaat afspelen 
grondig gepoetst. Zo'n beeld van die 
ene Indiase vrouw met haar koperen 
waterkruik en al die gebogen mannen 
en vrouwen die de vloer boenen, roept 
connotaties op met de Indische kas-
tenmaatschappij en alle extreme ver-
houdingen die daarbinnen gelden. 
Boven het plateau: maar liefst 48 
Indische vlaggen met goudkleurige 
ster, zodanig gedrapeerd dat ze als het 
ware een sterrenhemel suggereren, 
wat in de loop van het stuk verschil-
lende keren zeer goed werkt omdat de 
tekst vaak verwijzingen naar het fir-
mament maakt. 

Met heel eenvoudige middelen 
weet Ariane Mnouchkine zo haar pu-
bliek binnen te leiden in de atmosfeer 
van dat stukje wereld, dat stukje ge-
schiedenis waarover ze het in de vol-
gende vijf uur wil hebben: India, van 
1937 (vlak na de verpletterende ver-

Atmosfeer 
Het Théâtre du Soleil speelt mo-

menteel namelijk L'Indiade ou l'Inde 
de leurs Rêves van Hélène Cixous, 
meteen een nieuwe samenwerking 
met deze auteur na de ook bij ons zo 
o p g e m e r k t e L'Histoire tenible mais 
inachevée de Norodom Sihanouk. D e 
hele ruimte van de Cartoucherie ver-
wijst dan ook naar India. Op de ach-
terste muur van de publiekshal is een 
immense kaart van het Verre Oosten 
geschilderd met vermelding van de 
belangrijkste steden en gebieden van 
India en Pakistan en met helemaal 
rechtsonder ook nog Cambodja dat 
extra gemarkeerd is. Verder worden 
er ook lekkere Indische hapjes geser-
veerd en is er ook nu weer het aparte 

Theaterrealiteit 
Para l le l m e t Sihanouk (cf. Etcetera 

14/86 p. 30-32) wordt historische 
exactheid en nuance door Hélène 
Cixous af en toe ondergeschikt ge-
maakt aan haar theaterrealiteit. Wie 
als toeschouwer bij een dergelijke 
produktie op zoek gaat naar een pre-
ciese reconstructie van de complexe 
ontstaansgeschiedenis van India en 
Pakistan komt van een kale reis thuis. 
L'Indiade is geen objectief docudrama 
en pretendeert ook geenszins dat te 
zijn. Dat blijkt ook al uit de inleiden-

Een bezoek aan het Théâtre du 
Soleil van Ariane Mnouchkine ge-
huisvest in de "Cartoucherie", een 
oude kruitfabriek ergens midden in 
de bossen van Vincennes, blijft een 
aparte belevenis. Als je vroeg genoeg 
komt, zit het hele gezelschap nog 
samen te eten in een tot refter omge-
doopte barak, er wordt afgeruimd en 
(gratis) koffie geschonken aan de 
moedige, maar meestal tevergeefs, 
wachtende kandidaat-toeschouwers 
die hopen op een retourticket om 
alsnog binnen te geraken. Wie wel 
een kaartje heeft, gaat mee in de rij 
staan om (na langs de steevast kaart-
jes scheurende Ariane Mnouchkine 
zelf gepasseerd te zijn) zo snel moge-
lijk een goed zitje te reserveren op 
één van de banken van de net her-
metste tribune. Daarna is er nog vol-
op tijd om rustig de sfeer van de 
produktie te snuiven. Letterlijk trou-
wens, want de geur van brandende 
wierookstaafjes verwijst al onmisken-
baar naar het oosten, naar India. 

kiezingsoverwinning van de congres-
partij van Nehru) tot en met 30 janua-
ri 1948 (de moordaanslag op de Ma-
hatma Gandhi door een extremisti-
sche hindoe). Binnen die periode 
staat de onafhankelijkheidsstrijd van 
de Indische archipel centraal met de 
machtsovergave van de Britten, via de 
oprichting van twee staten (India en 
Pakistan), als uiteindelijk resultaat. 
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