
K R O N I E K 
RECHT OP EEN ANDERE VISIE 

Het Internationaal 
Theaterinstituut 
bestaat 40 jaar 

Het Internationaal Theaterinstituut 
werd — op verzoek van de Unesco — 
opgericht te Parijs in juni 1948, dus 
nog voor de communistische machts-
overname in Tsjechoslovakije. Het 
was één van de vele initiatieven die 
op de ruïnes van W.O. II uitdrukking 
wilden geven aan de algemene ver-
zuchting naar solidariteit en vrede 
onder de volkeren. De kunst — ook 
het theater — moest mee gestalte 
geven aan dit universeel verlangen 
om een nieuwe en ditmaal betere 
wereld op te bouwen, dank zij een 
wereldwijde uitwisseling van culturen 
en veralgemeende menselijke contac-
ten. Omdat dit vandaag allemaal zo 
vanzelfsprekend geworden is, kunnen 
de jongeren zich deze geestesgesteld-
heid allicht niet meer voorstellen. 
Daarom is het goed eraan te herinne-
ren in een tijd waarin vrede weer op 
slappe benen loopt, onverdraagzaam-
heid en racisme weer de kop opste-
ken. Ook voor de dans en de muziek 
bevorderde de Unesco soortgelijke 
initiatieven. 

De eerste voorzitter was de beken-
de Britse toneelacteur John Priestley. 
Wij vinden er verder de namen van 
Armand Salacrou, J.L. Barrault, Ty-
rone Guthrie en ook de Belgen R. 
Dupierreux en R. Hainaux. Tot voor 
kort was de algemene voorzitter 
Wole Soyinka, Nobelprijs literatuur 
1986. 

Op het eerste gezicht kan de doel-
stelling van het I.T.I. een paradox 
lijken. Aan de ene kant het bij elkaar 
brengen van volkeren en kunstenaars 
(vooral levendig bij die theatermen-
sen uit landen die op één of andere 
manier bij de wereldoorlog betrok-
ken waren geweest). Daaruit ontston-

den initiatieven als het Théâtre des 
Nations, l'Université du Théâtre, fes-
tivals, publicaties etc... Aan de andere 
kant wilde de Unesco dat het I.T.I. de 
traditionele autochtone theatervor-
men in de ontwikkelingslanden zou 
beschermen en bevorderen, en zo 
mogelijk nationale professionele 
structuren in het leven roepen. In 
vele van die landen was (en is nog) 
een dictatoriaal regime aan de macht, 
en de oprichting in die landen van 
een nationale I.T.I.-structuur was te-
gelijk een strijd voor de vrijheid van 
de kunst, de waardigheid van de kun-
stenaar, en tegen vervolging en cen-
suur. De theatermensen konden hun 
stem in de wereld laten horen via een 
internationaal organisme. Dit is van-
daag nog een uiterst belangrijke (zij 
het discrete) rol van het I.T.I. 

Het staat vast dat actie van het 
I.T.I. herhaaldelijk theatermensen uit 
de gevangenis heeft gehaald. 

Het I.T.I. heeft aldus nationale 
centra opgericht in 12 landen van 
Zuid-Amerika, 9 Afrikaanse landen, 
6 landen in Azië en 8 centra in de 
Arabische wereld. (Geen enkel be-
stond in 1948!) 

Aangezien het I.T.I. overwegend 
moet werken met subsidies van de 
Unesco, lijdt het aan dezelfde ziekte: 
bloedarmoede, sedert de U.S.A. en 
Groot-Brittannië weigeren hun bij-
drage te betalen. De vlam staat dus 
voorlopig op een laag pitje. 

België behoorde tot de weinige 
landen die van meet af aan een 
nationale afdeling in het leven heb-
ben geroepen. De eerste voorzitters 
waren Herman Teirlinck en Georges 
Sion. Behoorden nog tot de stichters: 
de componist Armand Bayens, Corry 
Lievens, Michiel Van Vlaanderen 
(vader van Rudi), Sarah Huysmans 
(dochter van Kamiel) en Maurice 
Huismans (broer van Jacques). Bel-
gië heeft meer dan eens gezeteld in 
het internationaal uitvoerend comité. 

Het Belgisch Centrum heeft zich 
altijd tevreden gesteld met een be-
scheiden bemiddelaarsrol. Het heeft 
nooit de middelen gekregen om zich 
professioneel uit te bouwen. Toch 
moet de vlam wakker gehouden wor-
den, en moet de theatergemeenschap 
nationaal en internationaal solidair 
blijven, om zich te beschermen tot de 
nationale en internationale leerling-
tovenaars weer enig besef krijgen van 
wat kunst en zo hooggeroemde men-
selijke waardigheid en vrijheid. 

Het is misschien niet overbodig 
daar ook in Vlaanderen even over te 
denken. 

Alfons Van Impe 
Voorzitter Belgisch Centrum I.T.I. 

Wereldtheaterdag 
Boodschap van 
Peter Brook 

Hebben kunstenaars over de hele 
wereld iets gemeenschappelijks? Hoe 
verwonderlijk ook, ja. Ieder tracht, 
naar eigen opvatting, uitdrukking te 
geven aan een waarheid. Lang was 
men van mening dat die waarheid 
alleen bereikt kon worden door te 
steunen op één traditie en één cul-
tuur, te wortelen in één grond. 

Tijdens talrijke reizen en onder-
zoeken ben ik echter tot een andere 
conclusie gekomen. In heel wat lan-
den, buiten het Westen, liepen dis-
cussies met theatermakers altijd uit 
op één essentieel onderwerp. Hoe 
reageren we op de invloeden en de 
druk van het Westen? Moeten we het 
Westen imiteren? Moeten we op 
zoek gaan naar onze eigen traditione-
le vormen en volksbronnen? Moeten 
we in een andere cultuur opgaan, of 
in de onze? 

Zelf geloof ik in iets anders. Ik 
denk dat de waarheid die we kunnen 

vinden, de waarheid die ons raakt en 
aangrijpt, niet ontstaat uit tradities, 
aangewende stijlhandelingen of-mid-
delen. Waardevol is alleen de waar-
heid van het moment. Wanneer ver-
schillende invloeden op elkaar inwer-
ken, kan er uit hun convergentiepun-
ten en hun onderling treffen een 
nieuwe, frisse en verrassende visie 
groeien. 

Uit de botsing der deeltjes ontstaat 
licht. Vroeger kwam een goed toneel-
gezelschap tot stand uit het schrille 
contrast tussen typen en leeftijden 
van karakters uit eenzelfde cultuur; 
vandaag de dag kunnen we die con-
trasten op het toneel nog levendiger 
maken door een beroep te doen op 
acteurs van een totaal verschillende 
afkomst. Die stap past trouwens per-
fect in een wereld waarvan het pu-
bliek is samengesteld uit een steeds 
rijker mengelmoes van rassen, — en 
waarvan zelfs binnen eenzelfde cul-
tuur elk individu bepaald wordt door 
een steeds ruimere verzameling van 
globale invloeden. Wanneer op de 
planken culturen samenvloeien, 
wordt het publiek tegelijk met speci-
fieke en universele waarheden gecon-
fronteerd. 

Het Internationaal Theaterinstituut 
en ikzelf staan even lang op het to-
neel. We begonnen allebei net nadat 
ons wereldje bijna verknoeid was ge-
worden door de poging om één alles-
overheersende cultuur op te leggen. 

De karwei om theatermakers te 
verenigen en hen te informeren over 
eikaars bestaan resulteert uit dezelf-
de logica als de opdracht van de 
Unesco en de Verenigde Naties. Mis-
schien zal in die 40 jaar de wezenlijke 
waarde van het I.T.I. geweest zijn dat 
zijn waarheid groeit uit de wisselwer-
kingen en combinaties die het via de 
wereldculturen heeft kunnen realise-
ren. 27 maart 1988 

Peter Brook 

Gelezen 

"Kunst is vrij van politieke bood-
schappen. Kunst staat los van een 
doel. Brecht heeft beweerd dat kunst 
wel degelijk een medium is voor 
sociale kritiek, maar ik geloof daar 
niet in. (...) Voor mij kan toneel 
alleen tot doel hebben de werkelijk-
heid zichtbaar te maken. Een kriti-
sche werkelijkheid, dat wel." 

Christof Wackernagel, Duits ac-
teur, voormalig lid van de Rote Ar-
mee Fraktion, in interview met het 
weekblad Haagse Post. 5 december 
1987, p. 27. 

"Ik erken het recht van anderen 
om daar Anders over te denken, maar 
ik zie geen toneel zonder maatschap-
pelijke betrokkenheid. Toneel met 
alleen een l'art pour l'art-functie, 
toneel om het toneel, daaf blijf ik me 
tegen verzetten. (...) Kijk, als theater 
in staat is om gefundeerd en over-
dacht te ontregelen, mensen anders 
naar buiten stuurt dan ze binnenkwa-
men, dan is theater fantastisch." 

Hans Croiset in interview met het 
weekblad Elsevier, 2 april 1988, p. 103. 

"...tal van misvattingen en misbrui-
ken, bekend onder de naam 'regis-
seurstheater': een regisseur die zelf 
auteur wil zijn, en Shakespeare, Mo-
lière en Tsjechow naar zijn hand en 
inzichten zet, of in de mond legt wat 
de auteur eigenlijk niet bedoeld 
heeft. Zulk soort theater - ook een 
gevolg van de visualiserende trend in 
onze cultuur - heeft auteur en acteur 
verlamd, en de hedendaagse drama-
turgie uitgedroogd." 

Alfons Van Impe, Wie, liör' ich das 
Licht? Mogelijke ontwikkelingen van 
de lyrische kunst in een beeldcultuur 
in het maandblad Kidluurleven, jg. 54, 
nr. 9 (november 1987), p. 839. 

"Teater ontstaat als je een tekst 
interpreteert. Het is laf om een tekst 
zonder visie te spelen. Als je alleen 
maar de auteur in toneelbeelden om-
zet, kun je het publiek voor hetzelfde 
geld de tekst laten lezen." 

Jappe Claes in een interview met 
Dirk Van den Eede, Huinor licht het 

dagelijkse bestaan een beetje, in Inter-
mediair, 11 december 1987, p. 9. 

"Dit seizoen trekt de KVS meer 
gastrollen aan dan vroeger, waaron-
der heel wat jonge mensen. Het is een 
stap in de goede richting. Zo wordt 
een theater wel verplicht zichzelf te 
verjongen of zich tenminste vragen te 
blijven stellen. Het is spijtig dat we 
met al deze mensen onze stukken 
maar voor zo'n korte periode kunnen 
spelen. De drie grote Vlaamse thea-
ters zouden moeten samenwerken. 
Er moet echt werk gemaakt worden 
van de idee "draaischijf', zodat alle 
stukken voor een lange periode in de 
drie theaters gespeeld kunnen wor-
den. Maar er zijn blijkbaar zovele 
barrières. Het cultuurbeleid in Vlaan-
deren is echt om bij te huilen." 

Chris Lomme in een interview met 
het tweemaandelijkse tijdschrift 
Graffiti, jg. 6, nr. 28 (januari-februari 
1988), p. 20. 

"Veel geld in kuituur stoppen is 
niet slecht, het is slim. Wanneer een 
regering, een natie verdwijnt, blijft 

enkel de kuituur over. Geld in kui-
tuur steken, is als geld in een levens-
verzekering steken." 

Maurice Béjart in interview met hel 
dagblad De Morgen, 20 januari 1988. 

"Wij denken dat een goed cultuur-
beleid er niet in bestaat artiesten te 
verplichten zich naar de regels te 
plooien. Wij denken eerder dat een 
goed minister regels en beleid moet 
aanpassen aan de reële cultuurwer-
king. Zijn diensten moeten een breed 
en gevarieerd aanbod mogelijk ma-
ken. En wij hebben het lef te denken 
dat ook ons publiek recht heeft op 
professioneel theater en dat ook onze 
mensen recht hebben op een decent 
loon." 

Kollektief Internationale Nieuwe 
Scène in het eigen mededelingenblad, 
jg. 12, nr. 1 (januari-maart 1988). 

"Teaterwetten bestaan om te wor-
den overtreden." 

Hugo Van den Berghe in interview 
met Dirk Van den Eede, Mea L. Lo-
man neemt assertiviteit op de konvl, in 
Intermediair, 29 februari 1988, p. 16. 
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