
Ariane Mnouchkine 
tijdens een repetitie 

— Foto's Martine 
Franck, Magnum 

Vamvaar komt die interesse voor In-
dia en waarom maakt u er precies nu 
een spektakel over? 

"Ten eerste is er de affectie, de 
liefde die we reeds zeer lang koeste-
ren voor India. Wat specifiek de ge-
schiedenis van de afscheuring (tussen 
India en Pakistan) betreft, die kenden 
we een heel klein beetje. Die interesse 
is ergens evident: het gaat toch om 
één van de grootste tragedies van onze 
eeuw. Bovendien gaat het hier om een 
tragedie die nog helemaal niet beëin-
digd is — en dat is niet enkel in India 
zo, maar evenzeer bij ons. Ook hier 
heerst er een soort permanente nei-
ging naar afscheuring, alsof zo'n drang 
inherent aanwezig is bij de mens. 
Sommige politieke leiders verzetten 
zich ertegen, anderen moedigen die 
dan weer aan. Daarom lijkt het mij 
een theatraal thema par excellence. 
Het Théâtre du Soleil beweegt zich 
altijd rond dergelijke historische the-
ma's, thema's die zowat de geschiede-

nis van de mensheid vertellen." 

Er was de noodzaak om een theater-
tekst te schrijven vooraleer het spektakel 
zelf gecreëerd kon worden. Hoe verliep 
de samenwerking met Hélène Cixous? 

"Dat ging heel eenvoudig: ik heb 
haar gewoon dat thema voorgelegd, 
hoewel we helemaal bij het begin 
eigenlijk dachten een stuk te maken 
rond de figuur van Indira Gandhi. We 
kwamen echter al heel gauw tot de 
conclusie dat we eerst de voorafgaan-
de periode moesten behandelen: Indi-
ra Gandhi — met haar kwaliteiten en 
haar zwakheden — zou anders totaal 
onbegrijpelijk overgekomen zijn. Hé-
lène Cixous heeft dus haar tekst ge-
schreven en die bij het begin van de 
repetities aangepast, zoals dat met de 
meeste theaterteksten het geval is." 

Er is altijd het visualiseren, het tot 
theater maken van een tekst. Zijn er in 
de loop van de repetities fundamentele 

wijzigingen dooigevoerd binnen die 
tekst? 

"Het stuk is aangepast, maar dan 
eerder wat de stuctuur, dan wel wat de 
tekst betreft. De zinnen zelf zijn niet 
of nauwelijks veranderd. De architec-
tuur van het stuk daarentegen is wel 
sterk geëvolueerd. In de loop van de 
repetities heeft Hélène Cixous eigen-
lijk ontdekt wat een enorme vrijheid 
haar geboden werd, een vrijheid die ze 
niet optimaal geassimileerd had of 
waarvan ze onvoldoende geprofiteerd 
had tijdens het oorspronkelijke 
schrijfproces. Door de latere aanpas-
singen werd het geheel steeds eenvou-
diger, soepeler." 

Wat is er gedaan om India als land 
met zijn volk, zijn tradities en gewoontes 
beter te leren kennen? 

"We hebben gedaan wat binnen 
onze mogelijkheden lag. Dat wil zeg-
gen: heel veel gelezen. Hélène Cixous 
en ik zijn ook verschillende keren naar 

Ariane Mnouchkine: 

"De vorm moest bijna het 
verwerpen zijn van elke vorm" 
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