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ETCETERA 
Driemaandelijks, nummer 29, jaargang 8, maart 1990 

I N D I T N U M M E R 

Groot en klein 
De titel van één van de stukken van Botho Strauss kan ook 
toegepast worden op de verhouding tussen theater en we-
reld, individu en werkelijkheid, fragment en verhaal, grote 
middelen en margetheater. Hoe reageert het theater op de 
versnelling van de wereld ? En hoe politiek is het theater 
van Ivo Van Hove, Guy Joosten en Dirk Tanghe ? Pag. 2 

; A , , " i i 

Shakespeare 
De teksten van Shakespeare zijn zwarte galen : ze oefenen 
een mysterieuze aantrekkingskracht uil en worden altijd, 
opnieuw anders ingekleurd. Erwin Jans bespreekt vier 
recente Shakespeare-vullingen : Ricliard II (Theater van 
het Oosten, Ivo Van Hove), King Lear (Toneelgroep Am-
sterdam, Sam Bogaerts), King Lear Junior (idem, Alize 
Zandwijk) en Rosalinde (Stan, Malthias de Koning). 
Pag. 24 

Pavlov 
is het zeer persoonlijke verhaal van twee vrouwen, een 
actrice, Frieda Pittoors, en een danseres, Pauline Daniels, 
dievertellen overhun levenskunst. Pavlov is de ontmoeting 
van twee media, het theater en de dans, en een poging tot 
dialoog. Pavlov is een stuk van Rob De Graaf, als auteur 
verbonden aan het gezelschap Nieuw West. De integrale 
tekst en een gesprek met Rob De Graaf. Pag. 33. 

Mozart 
Vrouwen doen het allemaal, beweert Don Alfonso, bedrie-
gen. Met de weddenschap omtrent het gedrag van hun 
vrouwen, begint het verhaal van Mozart en Da Ponte. Mie-
ke Kolk duikt onder in de tekst en de opvoeringsgeschiede-
nis van deze opera en bespreekt de recentste enseneringen 
van drie lieren : Bondy, Sellars en Flimm. Pag. 47 

In dit nummer ook nog : 
Vaclav Havel, geprezen dissident, pag. 12 
Samuel Beckett, poging tot in memoriam, pag. 14 
Licht en tegenlicht. Over theaterfotografie, deel 2, pag 17 
De poolpositie van Andrzej Wajda, pag. 40 
Rober to Ciulli, vreemdeling in hel Duitse theatersysteem, pag. 44 
Wim Van Gansbeke columnt, pag. 54 
In de Kroniek recensies van Discordia's Zestien scènes, Binocchio;.... F van het Andante 
Théâtre, deStukken van Oud Huis Stekelbees, Van IVagnervan Dito'Dito, het Europees 
Festival voor Theater door mentaal gehandicapten in Turnhout, het eerste festival van 
de Europese Thealerconventie in Saint-Etienne, Tom sur le Brait van Grand Magasin, 
de rubrieken Gelezen en Het Gebeuren, pag s s 

Opstand 

"Mijn plaats , als mi jn d r a m a nog 
p laa t s zou v inden , zou a a n beide 
k a n t e n van het f ron t zijn, tussen 
d e f r o n t e n , e r b o v e n . " ( H e i n e r 
Mul le r , Hamletmachine, 1977). 
Mül l e r s radicale H a m l e t v e r s i e 
v raag t n a a r d e posit ie van zijn 
h o o f d p e r s o n a g e ( H a m l e t , m a n , 
a c t e u r , schr i jver , in te l lec tuee l , . . . ) 
in d e tijd van d e o p s t a n d . O p -
s t a n d tegen het o n w r i k b a r e regi-
m e van a u t o r i t a i r e m a c h t h e b -
bers . T o e n Mul l e r dit s tuk in 
1977 sch ree f , w a s H o n e c k e r nog 
he t volk en d e o p s t a n d een p ro -
jec t ie : "Mijn d r a m a hee f t niet 
p l aa t sgevonden . H e t t eks tboek is 
v e r l o r e n gegaan . D e a c t e u r s heb -
ben h u n gezicht aan d e kaps tok 
in d e g a r d e r o b e gehangen . " 
( i d e m ) 

Twaa l f j a a r later begint d e op -
s t a n d als wande l ing ; ze groeit tot 
man i fe s t a t i e ; ze eindigt a a n d e an -
d e r e kant van d e m u u r , a a n gene 
zi jde van d e geschiedenis . 
Mül le r s v r a a g n a a r d e p laa ts van 
d e k u n s t e n a a r is/blijft ac tuee l . 
H o e m o e t het t h e a t e r zich ver-
h o u d e n tot d e his tor ische g e b e u r -
tenissen o p het poli t ieke tonee l ? 
W a t kan d e d y n a m i e k van het 
t h e a t e r zijn als d e werkel i jkhe id 
zelf e e n spek t ake l s t uk g e w o r d e n 
is ? H o e v e e l t i jdsverschil is er tus-
sen d e klok van het individu en 
het r i tme van d e geschiedenis ? 
D e v r a a g kringelt zich d o o r h e e n 
d e verschi l lende teks ten in dit 
n u m m e r en ver tak t zich in s t eeds 
n i euwe v ragen , a n d e r e a n t w o o r d -
s t u k j e s en v a r i ë r e n d e h o u d i n -
gen : van aa rze l end t e r u g h o u -
d e n d bij d e j o n g e gort t h e a t e r m a -
kers in V l a a n d e r e n lot een radi-
caal p le idooi voo r act ieve i nmen-
ging in he t polit iek g e b e u r e n bij 
d e ex- 'd i ss identen ' Vac lav H a v e l 
en A n d r z e j W a j d a . 
H e l u i tge lopen rood als loopse 
r o d e d r a a d . Bloed of s chmink ? 

Luk Van den Dries 
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MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, 

GROOT EN KLEIN 

M e r k w a a r d i g . Terwij l de were ld een s p e k t a k e l s t u k geworden is, waarbi j het ene h o o g t e p u n t het a n d e r e 
h o o g t e p u n t opvolgt , l ijkt het theater stil te s taan . Al leen J a n Decorte v indt b innen Vulvania de r u i m t e o m 

m e t e e n zijn c o m m e n t a a r te s p u i e n en M a a t s c h a p p i j D i s c o r d i a opent m e t Zestien Scènes de ideo log i s che 
d i s c u s s i e o p het toneel . Een j o n g e r e generat ie V l a a m s e t h e a t e r m a k e r s lijkt z ich o n d e r t u s s e n m e e r en m e e r 
van de werke l i jkhe id te verwijderen in een es thet iek die r e s o l u u t kiest v o o r grote m i d d e l e n . Ivo Van Hove 

levert m e t Lulii en Richard II twee grote z a a l p r o d u k t i e s af . Guy J o o s t e n werkt in Zomergasten met 
zevent ien ac teurs . Dirk Tangl i e reg i sseert in Christus wordt weer gekruisigd e en g r o o t e n s e m b l e met bi jna 

veert ig f iguranten o p een i m m e n s p la teau . 

M a r i a n n e Van Kerkhoven en Hi ldegard De Vuyst g ingen deze t h e a t e r m a k e r s te lijf m e t een reeks 
b e d e n k i n g e n over pol i t iek, m o n u m e n t a l i t e i t , p sycho log ie en het ( o n ) v o l t o o i d e kuns twerk . B e d e n k i n g e n 

w a a r v a n de s a m e n h a n g a a n g e v o e l d m a a r niet bewezen is . L u k Van den Dr ies verb indt de not i e s revolut ie , 
volk en f a s c i s m e a a n La Mission/Au Perroquet Vert, Zomergasten en De Golf. V o o r l o p i g e c o n c l u s i e s laten 

z ich s a m e n v a t t e n a l s "Wij k o m e n m a a r l a n g z a a m vooruit" (Beckett en S t r a u s s ) . 

I. Politiek 

Eén. D e politieke werkelijkheid, zoals 
die ingericht werd na W O II, bestaat 
niet meer . De beelden die we in ons 
droegen omtrent een Westen en een 
Oosten, omtren t het zwart en het wit 
van een autoritair communisme en een 
burgerl i jke democra t i e hebben hun 
oude betekenis verloren. 

W e moe ten daar opnieuw over na-
denken. Dat hadden we al veel eerder 
moeten doen. 

Twee. Wat het meest bang m a a k t : die 
euforie van het Westen, dat nauwelijks 
verholen leedvermaak van hogerhand, 
dat t r iomfantel i jk zie-je-wel-dat-wij-
gelijk-hadden. Omda t de mislukking 
van het communist isch 'avontuur ' nu 
wel duidelijk bewezen is. Wat is hier 
bewezen ? Dat er eno rme fouten wer-
den gemaakt . Dat het Westen even-
min een paradijs is. 

Drie. "Het volk is nog steeds verdrietig 
en blijft wantrouwig" (een oude Roe -
meen, op de televisie). Ontredder ing 
over hoe het verder moet . De oude 
waarden die te veel pijn doen. D e 
nieuwe die er niet zijn. "Big paris of the 
soul are exhausied. For deeppeople the-
se changes are difficult. When you get 
angiy, eitheryou perish oryou findyow 

way ? Bat in what direction ?" (Andreï 
Bitov, Russich schrijver, een gesprek). 

Vier. En voor het Westen, in zijn eu-
forie, heef t ' social isme' - tenzij de 
weke sociaal-democratische interpre-
tatie ervan - nu geen inhoud meer . 
Waar zit de generatie van 68 om dit 
tegen te spreken ? 

Vijf. Socialisme opn ieuw te rugge-
drongen in het gebied van de utopie, 
maar daardoor niet minder werkelijk. 
H o o p als kracht. Verlangen als moti-
vering. 

Zes. Wachten op de kunstenaars die 
uitspraken doen over wat er in de we-
reld vandaag aan de hand is. Zestien 
Scènes van Maatschappij Discordia is 
op dit vlak een eerste, verheugende 
ervaring. 

In die lijd ging ook de reus Beckett dood. 
Men herinnerde zicli dat hij Wachten op 
Godot geschreven en de Nobelprijs ge-
weigerd liad. En niet veel meer dan dat. 

II. Monumentaliteit 

1. Als huizen paleizen worden krijgt 
'wonen' een andere betekenis. Het 
verandert van natuur . Bij het uitver-
groten van alle maten lijkt het contact 

met wat tastbaar menselijk is, verloren 
te gaan. Alsof de werkelijkheid uitge-
dreven wordt . In een paleis is meer 
vormelijkheid dan innerlijkheid, meer 
openbaarheid dan intimiteit. Toch be-
staan ze, de grote bouwwerken, waarin 
ondanks het m o n u m e n t a l e karakter 
een ziel aanwezig blijft. Maar ze zijn 
zeldzaam : het theater van Epidauros, 
de b innenru imte van de kathedraal 
van Amiens, het marktplein van Sala-
manca... 

2. In de podiumkunsten - uiteraard in 
opera; en elders onder invloed van de 
opera ? - gaat het hanteren van monu-
mentale middelen vaak gepaard met 
een verlies aan innerlijkheid; de ziel 
glipt weg, wat blijft zijn grote lege ge-
simplifieerde vormen. Als grote vor-
men leeg zijn, krijgen de afmetingen 
bijna de facto een imponerend karak-
ter : zij dienen om te verbluffen, indruk 
te maken, te verhullen dat inhoud ver-
loren ging. 

3. Met grote middelen kunnen werken 
is geen technische, maar een artistiek-
inhoudelijke opdracht . Gro te midde-
len moet je ' ve rd ienen ' : om simplisti-
sche dingen te vertellen heb je ze niet 
nodig. Pas wanneer de complexiteit 
van de creatie in lijnen, gebeurtenis-
sen, personages of welke bouwstenen 
dan ook zo groot geworden is, dat de 
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PSYCHOLOGIE EN HET ( O N ) VO LTO OID E KUNSTWERK 

perceptie van hun totaliteit een grote 
ruimte vereist, krijgt het gebruik van 
grote middelen zijn rechtvaardiging; 
m.a.w. op het momen t dat hun nood-
zaak a.h.w. organisch uit het werk zelf 
voortvloeit (zoals in Impressing the 
Czar van William Forsythe of in Otto-
ne, Ottone van Anne Teresa D e Keers-
maeker) 

4. Goed gebruikte, grote vormen zijn 
niet log, monolithisch, of onwrikbaar. 
Wanneer ze 'gevuld' worden met een 
complexiteit aan bouwstenen, worden 
ze opnieuw beweeglijk, v ruch tbaar . 
Als materiaal complex is, zijn er meer-
voudige keuzen, varianten mogelijk : 
hieruit wordt een nieuwe vorm van im-
provisatie geboren. O p een hoger ni-
veau. Een telkens hernieuwde én ge-
differentieerde ordening van materia-
len. Tot - langs een omweg - eenvoud 
wordt bereikt. 

5. Zoeken naar synthese : tussen sce-
nische complexiteit (grote middelen) 
enerzijds en het behoud van intimiteit, 
anderzijds. D e ziel niet kapot maken 
bij het hanteren van afmet ingen en 
h o e v e e l h e d e n die d e m e n s e n m a a t 
overstijgen. Een behoef te met impli-
caties voor de huidige en de toekom-
stige thea t e rbouw: de combinatie van 
een scène met grote mogeli jkheden en 
een zaal waar het pu bliek als massa nog 
een intieme relatie met het theaterge-
beuren behoudt ; eerder 400 dan 1000 
toeschouwers dus. Thea te r dat zich 
consolideert als minderheidskunst . 

Hoe Beckett regisseerde: 'Het kwam aan 
op centimeters en tienden van seconden. 
Beckett maakte van de nood een deugd : 
steeds meer ging het om ritme en intona-
tie, om beweging en vlakverdeling, steeds 
minder om wat er buiten deze fysieke tast-
baar gemaakte dimensies van de taal 
eventueel zou kunnen bestaan. Uiteinde-
lijk was het vinden van de juiste maat, op 
hoe kleine schaal dan ook, nog zijn enige 
obsessie.' (Cyrille Offermans, Vrij Ne-
derland, Boekenbijlage, 6 januari 1990) 

III. Psychologie 

Eén. V e r d e r d a n he t s o c i a l i s m e 
(Marx). Verder dan de psychoanalyse 
( F r e u d ) . Is F r e u d s g e d a c h t e n g o e d 
vandaag niet ook gemeengoed gewor-
den ? (Jan Ri tsema noemt d a t : 'aan 
de psychologie voorbij. ') 

Twee. Het verschil tussen Strindberg 
en Norèn : Str indberg schreef toen 

Freuds analyses nog in de lucht hingen, 
toen de ontdekking van psychologie en 
p s y c h o a n a l y s e e e n r e v o l u t i o n a i r e 
kracht had. Deze kracht is voelbaar in 
zijn werk; Norèn herkauwt, bijna één 
eeuw later, nog steeds dezelfde mate-
rie. Moet deze stof niet al een tijdje 
achter ons liggen ? Het menselijk ge-
doe onderkennen wij vandaag als com-
plexer dan wat Norèn beschrijft. De 
psychologie van Ceaucescu verklaart 
lang niet alles van wat er in Roemenië 
misliep. Psychologie als (uit)vlucht. 

Drie. Verzaken aan het simplisme van 
de psychologie - we weten ondertussen 
wel ongeveer hoe het werkt - betekent 
ook verzaken aan de rechtlijnigheid 
van een verhaal. Verhalen/ levensver-
halen op een andere manier vertellen. 
Een parallel met wat Oliver Sacks zegt 
over een nieuwe aanpak van de ziekte-
geschiedenis : "Om het menselijk we-
zen weer in het middelpunt te plaatsen 
- de l i jdende, gekwelde, vech tende 
mens - is het nodig een ziektegeschie-
denis uit te diepen tot een vertelling of 
verhaal : alleen dan hebben we zowel 
met een 'wie' als met een 'wat' te ma-
k e n , m e t e e n w e r k e l i j k e p e r s o o n 
(...).(...) het onderzoek naar ziekte kan 
dan ook niet losgekoppeld worden van 
dat naar identiteit." (Oliver Sacks, De 
man die zijn vrouw voor een hoed 
hield). 

Vier. Het begrip 'identiteit ' i.p.v. psy-
chologie of karakter. 'Biografie' in een 
nieuw daglicht gesteld : met ontelbare 
f ragmentaire trekjes, een mozaïek van 
individuele, sociale, politieke en ande-
re omstandigheden. Zoals Wagner in 
Van Wagner (Dito Dito, Ri tsema) of 
da P o n t e in Zestien scènes (Maa t -
schappij Discordia) of het Kind in Het 
Kind van de Smid (Josse De Pauw, 
Peter van Kraaij). 

Vijf. Psychologie en grote middelen : 
met een grote groep mensen werken 
impliceert een complex emotioneel be-
heer : wat houdt dat in ? Ook hier: het 
overstijgen van de individuele psycho-
logie - het verwerken van aanvaringen 
tussen karakters, het inspelen op tem-
peramenten -. Geen simplififiring van 
menselijke betrekkingen maar een dif-
ferentiëring. De betrokkenheid opei-
sen van hun volledige identiteit. Hier-
voor is meer tijd nodig dan voorhan-
den in een 'normaal ' repetitieproces. 

Zes. Psychologie binnen grote midde-
len : een uitvergroting van de acteer-
stijl. Dit lukt niet steeds zonder het 

verlies van een innerlijk leven. Of moet 
er dan iets anders uitvergroot worden 
dan de psychologie ? 

Si nous n'avons rien nous dire, dit Ca-
mier, ne nous disons rien. 
Nous avons des choses nous dire, dit 
Mercier. 
Alors pourquoi ne nous les disons-nous 
pas? dit Camier. 
C'est que nous ne savons pas, dit Mercier. 
Nous sommes sortis sans encombre, et 
indemnes, dit Camier. 
Tu vois, dit Mercier. Continue. 
Nous avançons péniblement -. (Samuel 
Beckett, Mercier et Camier) 

IV. Het (on)voltooide 

kunstwerk 

1. Voor sommigen bestaat de notie 
van voltooid zijn, voor anderen niet. 
Houd t dit ook een ander houding in 
t.o.v. esthetiek, schoonheid ? Het ver-
trouwen dat harmonie bestaat of het 
ongeloof daaromtren t . He t Newtoni-
aanse wereldbeeld versus een andere 
visie. He t belang van oppositie. 

2. Als de complexiteit verhoogt, is er 
meer tijd nodig o m alle combinaties uit 
te proberen. Een langere repetitiepe-
riode. O p de première is het nog niet 
af. Soms vindt een voorstelling haar 
vorm pas heel laat of niet. Het verwer-
pen van de reproduceerbaarheid . 

3. D e behoef te o m aan iets te blijven 
doorwerken vraagt o m verschillende 
produktie- en presentatiewijzen, om 
verschillende houdingen van het pu-
bliek. Het onaf fe accepteren. Het 
werk in wording. He t gevoel dal het 
om méér gaat dan het opeisen van wat 
artistieke vrijheid. 

4. Zoeken naar een densiteit als van 
een roman waaraan jarenlang geschre-
ven werd. Meer werkelijkheid, meer 
wereld in het werk halen. "An eternal 
movement of imperfection and diffé-
rence." (Daniel Libeskind) 

'Nous avançons péniblement. ' AI was 
liet maar twee millimeter. Bezig zijn en 
blijven met de wereld. Hoe minimaal 
ook. Is Becketts'pessimisme'('Allons-y'. 
Ils ne bougent pas) niet oneindig hard-
nekkiger met hel leven verbonden dan de 
huidige Westerse euforie ? 

Marianne Van Kerkhoven 

ETCETERA 29/90 3 



MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, 

Ivo Van Hove 

Als je Lulu en Richard II mei je vroege-
re enscenering van Don Carlos verge-
lijkt, dan voel je dal er een grote stap 
gezel is in hel hanteren van 'de grote 
middelen'.Toch hebben we in Lulu b.v. 
soms het gevoel dal die grote middelen 
niet helemaal kloppen mei wal er moet 
gebeuren : waarom zijn b. v. hel atelier 
van de schilder en de zolderkamer aan 
het slot even monumentaal als de ande-
re ruimten ? 

"De schilder, Schwarz, wordt vol-
gens mij voortdurend verkeerd geïn-
terpreteerd. Hij is geen verpauperde 
artiest, maar een artiest die voortdu-
rend klaagt, over zijn werkomstandig-
heden, over geldtekort, over vcrwar-
mingskosten . Ik teken hem als de ar-
tiest voor wie het nooit goed is, een 
puber die uit zijn vel barst en niet weet 
welke kant hij uitbarst; vandaar de om-
vang van zijn atelier. Wat de slotscène 
betreft : ik probeer mijn held(inn)en 
altijd in een soort eenzaamheid-in-de-
wereld te zien. Wedekind gaat in zijn 
stuk van München, over Parijs naar 
Londen, waar het eindigt: dat wasvoor 
hem de wereld; voor hem was die zol-
derkamer wellicht de adequate uit-
drukking van die eenzaamheid in een 
wereldstad. Aan Lulu zijn op dat mo-
ment achtentachtig mannen gepas-
seerd, maar het enige wat uiteindelijk 
overblijft is dat gevoel van eenzaam-
heid. Haar belangrijkste verlangen uit 
dat vijfde bedrijf is : "Ik wil warmte 
voelen." Dat is het minimale waartoe 
ze haar behoeften heeft gereduceerd 
en zelfs dat krijgt ze niet : vandaar in 

het decor dat tochtvolle gat waardoor 
de natuurelementen, - mist en wind -, 
binnen dringen. De verschil lende 
ruimten zijn door ons ook zo klein, zo 
gewoon mogelijk belicht. Slechts één 
ruimte mocht voor ons impressionant 
zijn nl. het huis van Schön." 

Toch gaat het decor op bepaalde mo-
menten a.h.w. een eigen leven leiden. 
Zo toon je ook aan het publiek het in 
elkaar schuiven van dal gigantisch de-
cor... 

"Dat heeft ook zijn betekenis. Ik 
heb met Lulu geprobeerd de tijd in 
elkaar te laten schuiven, om aan te 
geven dat het noodlot eigenlijk Lulu 
voorbij holt : het ene kondigt zich al 
aan terwijl het andere nog maar net 
eindigt. Dat maakt Wedekind duide-
lijk in de slotfase van elke scène : wan-
neer er weer een man zelfmoord heeft 
gepleegd, draai t Lulu zich om en 
neemt de eerstvolgende. Lulu kan niet 
alleen zijn; het dichtsbijzijnde is haar 
goed genoeg. In de seconde waarin 
een situatie breekt, is de volgende di-
rect aanwezig. Dat mechanisme zit 
voor mij in de tekst verscholen." 

Hel monumentale heeft de neiging om 
minder werkelijkheid toe te laten. Ook 
in vele opera-ensceneringen voel je die 
behoefte om alles zo mooi Ie maken, om 
inhoud op Ie offeren aan de schoonheid 
van een beeld. 

"Lulu is voor mij als de sfinx : afsto-
telijk cn aantrekkelijk tegelijkertijd. Je 

kan toch moeilijk zeggen dat die Jack 
The Ripper van Pierre Bokma mooi 
is : dat is puur geweld. In Richard II 
heb ik allemaal mooie acteurs naast 
Richard gezet en hen zo lelijk mogelijk 
gemaakt . Die spanning interesseert 
mij. In het theater heeft men blijkbaar 
meer moeite met schoonheid dan in 
film. Taxi Driver van Martin Scorcese 
b.v. is toch een prachtige film, ondanks 
zijn gewelddadigheid. Op het theater 
stoort men zich aan 'mooie beelden'. 
Je moet niet bang zijn voor schoon-
heid. Zolang je maar geen beelden om 
de beelden maakt. Onze voorstellin-
gen zijn immers niet alleen pure wer-
kelijkheid, maar altijd een dooreen-
vloeien van verschillende soorten van 
fantazie en verschillende soorten van 
werkelijkheid. We werken nooit in een 
idioom, maar proberen voor elke voor-
stelling een eigen code te vinden. Al-
lerlei dingen die wij belangrijk vinden 
worden daarbij door elkaar gehaald, 
zodat een nieuwe 'onlogica' ontstaat. 
Een acteur die twintig minuten niets 
doet en dan plots zijn voet opzij zet : 
dal is niet per definitie eerlijker dan 
een decor van twintig meter hoog. Op 
het toneel worden beelden losgesne-
den uit een werkelijkheid. Eén kande-
laar op een scène van twintig op twintig 
is mooi; alles wat geïsoleerd wordt 
heeft een schoonheid. 

Ik p r o b e e r s t e e d s de be rg de r 
schoonheid te beklimmen maar wat ik 
daarbij tegenkom, ga ik niet uit de weg. 
Ik probeer zo lang mogelijk - en dat is 
een slogan - in de leugen naar de waar-
heid te zoeken." 
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In Lulu en in Richard II werk je met een 
grote cast. Hoe pak je het emotionele 
belteer van zo'n groep aan ? 

"Elke keer is dat verschillend. In het 
geval van Lulu was er een bijzonder 
goeie hygiëne in de groep zelf. In Ri-
chard II werkte ik met achttien acteurs 
en zeven figuranten : dan ben je de 
eerste weken nog niet echt bezig met 
het maken van een voorstelling. Maar 
ik heb heel veel plezier in het werken 
met heel veel mensen en te proberen 
die mensen op één lijn te krijgen. Ik 
kan niet zeggen hoe ik dat doe. Door 
veel tijd te besteden aan het lezen van 
het stuk en erover te vertellen; door 
samen films te bekijken. Ik geloof in 
het feit dat ieder mens iemand anders 
is. Je kan nooit een groep als groep 
aanpakken. Ik probeer met iedereen 
apart een soort relatie op te bouwen. 
Ik vind het al goed dat alle mensen die 
aan de produktie werken een zelfde 
gevoel hebben en zelfs dat is niet altijd 
te bereiken." 

Moet je bij het maken van een grote 
zaal-produktie rekening houden met 
bepaalde 'wetten' ? 

"Ja, dat zijn heel simpele dingen. 
Heel Richard II speelt zich op de eer-
ste meter vooraan af, al lijkt dat niet zo. 
In de opstelling moet elke spreker de 
juiste aandachtsboog hebben met het 
publiek. De acteurs moeten in staat 
zijn een emotie in de zaal te laten voe-

len. Rik Van Uffelen b.v. is daar een 
meester in; hij is voor mij het toppunt 
van een Brechtiaans acteur. De toe-
schouwer moet ontroerd zijn, niet de 
acteur. Dat moet elke speler voor zich 
zelfvinden en dan moet ik als regisseur 
oordelen of het overkomt. Rik Van 
Uffelen zegt dat hij er twintig jaar over 
gedaan heeft om dat soort 'vertaling' te 
vinden, maar voor elke acteur ligt dat 
soort 'vertaling' naar een grote zaal-si-
tuatie anders. Wij zijn opgevoed in 
kleine zalen en die décalage is groot. 
Voor een acteur brengt dit al snel het 
gevoel mee dat hij staat te liegen, het 
kost echt tijd om daarin te geloven." 

Heb jij het gevoel voor jezelf tol een 
generatie te behoren ? Hebben de hui-
dige politieke gebeurtenissen b.v. een in-
vloed op je werk ? 

"Die zullen zeker een invloed heb-
ben maar welke valt nog niet te om-
schrijven. De eindmonoloogvan Bart 
Slegers in Richard II is zeker beïnvloed 
door wat er met Ceaucescu is gebeurd. 
Een mens beseft nooit de tragiek van 
een moment opdat moment zelf. Vol-
gend seizoen doe ik Massacre al Paris 
van Christopher Marlowe. Dat is niet 
toevallig. Als ik iets over politiek te 
zeggen heb, dan is het via die tekst. 
Niets meer en niets minder. Het poli-
tieke heeft voor mij met de personages 
te maken : het interesseert me hoe 
mensen gebukt gaan onder de kennis 
van alles." 

Hoe belangrijk is psychologie voor jou ? 

"Ik kan geen theater maken zonder 
psychologie. Ik wil begrijpen wat en 
waarom iemand iets zegt : dat is toch 
psychologie. Als ik een stuk lees dan 
zie ik geen beelden, ook al denken de 
mensen dat. De beelden die komen 
met veel moeite tot stand. Voor mij 
gaat Macbeih b.v. niet over macht; het 
is een huwelijksdrama tegen de achter-
grond van een aantal politieke verwik-
kelingen; het is een stuk over het zoe-
ken naar geluk. Op het ogenblik dat ze 
alles heeft, zegt Lady Macbeth : "Niets 
is gewonnen, alles is verloren." Waar-
om zegt ze d a t ? Ze heeft de macht en 
daar ging het niet om. Ze wou haar 
man terugwinnen en precies op dat 
moment begint die allerlei rare dingen 
te doen. Dat is toch psychologie. Om-
standigheden gebeuren niet, mensen 
maken oms tand igheden . Maa r ik 
hoop dat wat je te zien krijgt ook een 
architectuur, een bredere structuur 
bevat, anders is het zinloos. Wat ik wil 
met een stuk is eigenlijk onzichtbaar. 
Ik spreek niet over politiek op repeti-
ties, maar de werkelijkheid levert je 
v o o r t d u r e n d mate r i aa l . Mat th ias 
Rust b.v. die op het Rode Plein landde, 
die sympathieke jongen in zijn vlieg-
tuigje, die achteraf een pure fanaticus 
bleek en een verpleegster neerstak : 
dat was voor mij de perfecte Posa uit 
Don Carlos. Ik zet niet Rust op de 
scène, maar die gebeurtenis heeft mij 
geholpen om Posa te begrijpen." 

Lulu 
(Toneelgroep 
Amsterdam/De Tijd) 
Foto Keoon 
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Guy Joosten 

Je koos voor de eerste, 'minst politieke' 
versie van Zomergasten. Omdat die 
politieke context niet meer actueel is ? 
Of omdat je in de eerste plaats een ver-
haal wou vertellen ? 

"Gorkis bedoeling was o.a. aan te 
tonen dat de intenties van dat deel van 
de burgerij om zich sociaal en politiek 
te engageren, bleven steken in lege 
woorden en holle frasen. Daar kan je 
theatraal mee omgaan of je kan dat 
een naturalistische inwerking op het 
publiek laten hebben. Maar ik denk 
dat ik met de compilatie van fragmen-
ten waarvoor ik koos, hetzelfde vertel. 
Als je dat stuk leest in zijn politieke 
context dan heeft die thematiek van-
daag geen relevantie meer; dat is dui-
delijk. Het ging mij veeleer om de 
commentaar -ook die van Maxim Gor-
ki - daarop. Er dienen zich voor deze 
mensen - cfr. Varvara die scholen kan 
gaan bouwen - meer dan voldoende 
valabele alternatieven aan; maar daar 
gaan ze niet op in. Het hele gefiloso-
feer van Maria Lovna komt voor mij 
eerder voort uit de individueel psycho-
logische kwetsuur opgelopen in haar 
huwelijksleven dan uit een maatschap-
pelijk engagement. Ik heb het maat-
schappelijke laagje in het stuk laten 
bestaan, maar niet in dezelfde propor-
tie. Je kan individuele problemen niet 
los zien van een maatschappelijke ver-
telling. 

Maar mijn fascinatie voor deze Zo-
mergasten ligt in het psychologische, 
niet in het politieke : daar ben ik niet 
op ingegaan." 

Hebben alle gebeurtenissen in het Oost-
blok je niet geprikkeld om precies met 
deze politieke context toch iets te gaan 
doen ? 

"Als je daarvan het wezen van een 
stuk wil maken, dan moet je de inhou-
delijke vertelling zelf gaan veranderen. 
Voor mij gaat het vooral om het uitleg-
gen hoe de individuele psychologie 
vandaag gemanipuleerd wordt - mis-
schien is dat te sterk uitgedrukt - ver-
vormd en gestuurd wordt door de so-
ciale controle. Ook in Norèns Eendags-
wezens zie je duidelijk hoe een maat-
schappelijke orde kan leiden tot een 
verminking van de individuele psycho-
logie." 

Heb jij voor jezelf het gevoel tot een 
bepaalde generatie te behoren ? Voel je 
je verwant met bepaalde maatschappe-
lijke fenomenen ? 

"Ik heb vroeger reeds dat beeld ge-
bruikt, dat ik mij deel voel van de cd-
cultuur en niet van de kras-op-de-
plaat- cultuur. Vroeger zat je met een 
joint en een wierookstokje bij kaars-
licht naar je oude pick-upje te luiste-
ren. Vandaag wordt via spitstechnolo-
gie en met absolute perfectie vaak nog 
dezelfde muziek de wereld ingestuurd. 
Die perfectie, die afheid impliceert dat 
gevoelens daar slechts weinig plaats 
hebben: ze zijn Ie diffuus, te fluctueel, 
te weinig bevattelijk. Het individu 
wordt hierdoor e'genlijk een beetje ge-
liquideerd. Wie - en dit klinkt beslist 
als een cliché - met kunst bezig is, gaat 

in tegen deze teneur. Ik onderzoek dat 
fenomeen - gezien ik met het individu 
bezig ben - via de karakters die ik op de 
scène zet. Maar in de eerste plaats doe 
ik dat voor mezelf, zo eenvoudig en zo 
'egoïstisch' zit dat in elkaar." 

Je werk is tot nog toe erg positiefontvan-
gen. Heeft dat op zijn beurt een invloed 
op wat je doet ? 

"Ik vind dat je niet bang of vies moet 
zijn van een zeker succes zolang je 
maar blijft beseffen dat de grootte van 
je succes in meerdere mate bepaald 
wordt door factoren die buiten jezelf 
liggen. De vraag wordt wel gesteld : 
wat is de succesformule van Blauwe 
Maandag Compagnie ? Dat weet ik 
niet. Wij zijn niet bezig met truken of 
een machinerie. Ik ben bezig met mijn 
verhaal af te maken en dal ontstaat 
niet bij de gratie van het succes dat 
daarrond groeit. Ik lach ook met die 
sfeer van: er komt veel volk dus zal het 
wel middelmatig zijn. Dat is geen rele-
vante uitspraak, al is het omgekeerde 
ook onjuist. Absoluut. Ik heb zelf 
voorstellingen gemaakt , zoals b.v. To-
tale Sprakeloosheid, die misschien to-
taal door 70 mensen gezien zijn. Maar 
voor mij was het een belangrijke stap 
'op weg naar', minstens even belang-
rijk als Zomergasten nu." 

Als je zegt 'op weg naar', waar werk je 
dan naartoe ? Wat is je perspectief ? 

"Ik heb dat niet zo precies afgelijnd 
en wil dat ook niet vastleggen. Als je 
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dat te veel gaat vastleggen loop je het 
gevaar beïnvloed te worden door fac-
toren als succes, geld enz. Ik wil, zo-
lang ik de bezieling vind, mijn eigen 
plaatje maken en het vervolledigen. 
Maar vanaf het moment dat ik weet 
hoe het eruit ziet, is het gedaan. Als ik 
het gevonden heb en het laatste kleur-
tje is gezet, dan stop ik ermee." 

Denk je da1 iets ooit af kan zijn ? 

"Ja, binnen een specifiek medium 
denk ik d a t j e uitverteld raakt." 

Heb je nu liet gevoel dat je een receptie 
krijgt die overeenkomt met je intenties 
of bestaan er ook kortsluitingen tussen 
jou en het publiek, de pers, enz... ? 

"Het publiek is nooit een gemene 
deler. Er zijn zalen die plat liggen en 
zalen die geen kik geven en op het 
einde rechtstaan of ontgoocheld weg-
gaan. Het is zeer verschillend en zeer 
bewogen. Ik vind dat ik door een aan-
tal recensenten misbegrepen ben zo-
wel in positieve als in negatieve zin en 
voor een stuk is dat ook bij het publiek 
zo : er zijn mensen die de tweede na-
tuur van de voorstellingen niet zien, 
m.a.w. ze kijken naar een plaatje, een 
beeld, maar niet naar de interlinie; om-
dat ze dat niet willen of niet kunnen 
zien. Als ze die niet kunnen zien, kan 
de oorzaak ook bij mij liggen : dat het 
niet helder of duidelijk genoeg is. 
Maar dan vraag ik me a f : moet alles zo 
expliciet ? Het gaat mij precies om de 
dualiteit tussen de eerste en de tweede 
natuur : hoe ziet het eruit en waar staat 
het voor ?" 

In Zomergasten staan zeventien ac-
teurs op de scène. Bouw je bewust aan 
een groot gezelschap ? 

"Zomergasten is voor ons inderdaad 
een belangrijke stap naar een gezel-
schapsstructuur toe. Ik bedoel daar-
mee het conserveren en beschermen 
van een aantal mensen die we in de 
loop der jaren waren tegengekomen 
en hen ook binnen de materiële en 
logistieke middelen een zekere rust 
willen geven. De plannen die nu op 
tafel liggen zijn kleinschaliger van aard, 
maa r d a a r b i j h o p e n we toch het 
'Vlaamse deel' van de cast van Zomer-
gasten te betrekken." 

Je was tot nog toe gewend met een kleine 
groepte werken, b.v. in Nachtwake met 
vier acteurs; welke implicaties heeft het 
beheer van zo 'n grote groep ? 

"O.m. dat ik van één dag Zomergas-
ten zo moe ben als van één week 
Nachtwake. De ontwikkeling in een 
kleine groep levert een extra-energie 
op; in een grote produktie gaat veel 
energie verloren aan organisatie en 
planning. Wat je aan de ene kant kan 
krijgen, verlies je aan de andere. Maar 
het was een goede leerschool dat te 
ervaren: in die zin is een grote produk-
tie een heel ander medium dan een 
kleine. Een andere implicatie is dat je 
in een grote zaal eerder expressionis-
tisch moet werken : het alleen al fysio-
logisch omgaan met je eigen mechanis-
me als acteur ligt anders. Je moet trai-
nen opdat je manier om je eigen appa-
raat te bespelen, niet gaat primeren op 
wat je wil vertellen." 

Gaat dat niet vaak ten koste van inte-
rioriteit ? 

"Dat kan, maar dat gebeurt niet bij 
iedereen. Het is een kwestie van trai-
ning om voortdurend die alertheid en 
die concentratie op te brengen : een 
s i tuat ie van p e r m a n e n t e controle. 
Ook voor mij is het heel anders werken 
in zo'n grote zaal. Dat moet je ontwik-
kelen, dat is een stiel apart. Het is mij 
niet tegengevallen, maar het heeft mij 
wel verrast. Als regisseur voor zo'n 

grote groep moet je natuurlijk je con-
centrat ie opdelen tussen zeventien 
mensen, terwijl je werkdag toch uit 
evenveel uren bestaat. Alleen al ge-
woon wiskundig gezien kan je dan aan 
elk van hen minder tijd besteden dan 
wanneer je met een kleine groep van 
vier zou werken. Met een grote bende 
ben je geneigd om meer naar een groot 
mechanisme toe te werken." 

Dat gevoel was er b. v. bij de picnick-scè-
ne : is het niet te simplistisch om tussen 
descènes (met enkele personages) in, de 
hele troep even van de ene kant naar de 
andere te laten lopen ? Was hier niet 
meer complexiteit nodig om alle relaties 
duidelijk te stellen ? 

"Ik heb bewust gekozen voor de per-
manente aanwezigheid van die lineaire 
s t ructuur : ik wou de uiterst korte scè-
nes van Gorki's originele schriftuur 
verbinden door een soort permanente 
melodie van de rest. Dit is niet alleen 
een vormelijke keuze. Het maakt ge-
lijktijdig ook de inhoudelijke vertelling 
van de permanente sociale controle en 
van de extreme gedrevenheid van de 
zomergasten, die mede aan de oor-
sprong liggen van deze uit de hand 
gelopen toestanden en gebeurtenis-
sen, duidelijk." 

Zomergasten 
(Het Zuidelijk Toneel, 
BMC) 
Foto Patrick Meys 
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Dirk Tanghe 

Christus wordt weer gekruisigd is een 
tekst met brede maatschappelijke impli-
caties en sterk ideologische commen-
taar. Je haalt die laag niet naar de voor-
grond. 

"Nee. En ik ben daar dringend aan 
toe. Ik ben niet zo geëngageerd. Ik 
ben een veel te emotioneel regisseur. 
Ik heb dringend behoefte aan een dra-
maturg, die met mij een soort tandem 
vormt. Ik denk dat ik die gevonden 
heb in de persoon van Johan Boonen. 
Hij maakt opnieuw een vertaling, voor 
Electra, maar de samenwerking gaat 
verder dan bij Medea. Ik heb iemand 
nodigdie mij steunt en mij tegelijk mijn 
zijpaden ontneemt, iemand die mij bij 
de kern van de zaak brengt. Maar ik 
wil niet geleid worden. Ik wil zelf mijn 
klad verf gooien." 

Hoe kijk je nu, na de gebeurtenissen in 
het Oostblok, terug op Christus wordt 
weer gekruisigd ? 

"Ik vind het altijd verrassend om in 
zo'n oude stukken, ook in Electra bij-
voorbeeld, zo'n hedendaagse kost te 
vinden. Aigisthos wordt vermoord uit 
wraak . C ly ta imnes t ra ook. Blinde 
wraak van de dochter, die al jaren 
hoopt dat haar broer zal terugkeren. 
Dat is hetzelfde als het Roemeense 
volk dat al jaren zit te azen op wraak. 
Is de terechtstelling van Ceaucescu de 
laatste daad van de dictatuur of de 
eerste fout van de democratie ? Zo 
bekeken, is die stof zeer actueel, maar 
ik weiger mijn voorstelling in die rich-

ting te duwen. Ik wil het verhaal van 
Electra zo zuiver mogelijk in beeld 
brengen zodat het publiek, als het dat 
wil, ze l fde verbanden kan leggen." 

Het was voor mij erg vreemd om bij de 
voorstelling die ik van Christus wordt 
weer gekruisigd zag, begin januari, een 
tekst te vinden die een messiasfiguur 
naar voor schuift, met de open vraag of 
deze 'communist' niet de enige ware 
christen is ? Is de wereld vandaag nog 
in deze tegenstellingen te vatten ? 

"Ik heb daar geen moment bij stil 
gestaan toen ik met de tekst bezig was. 
Nadien heb ik mij wel voor het hoofd 
gestoten om wat ik allemaal had laten 
liggen. Maar ik had alle tijd nodig om 
het verhaal op poten te zetten. De 
bewerking, die Jan De Vuyst gemaakt 
heeft, was pas klaar toen de repetities 
begonnen. Je kan hem niet laten be-
zinken. Is het goed ? Waarom die 
tekst ? Die vragen heb ik mij allemaal 
niet kunnen stellen. Ik heb mij moeten 
toespitsen op ensceneren, in beeld 
brengen. Er zijn voorstellingen waar ik 
voor honderd procent achtersta. Maar 
er zijn er ook waar ik duizenden vragen 
bij heb. Die heb ik gemaakt omdat er 
nu eenmaal op die datum een voorstel-
ling moest zijn. Er moet gespeeld wor-
den. Je kan die machine niet stilleg-
gen. Je kan je schilderij niet aan de 
kant zetten. Je kan niet zeggen: ik laat 
het nog niet zien. Dat is voor mij mo-
menteel een grote kwelling. En dan 
maak ik met mijn onbevangen vak-
manschap, met mijn drang om te com-

poneren, orchestreren, stileren, een 
voorstelling die weliswaar goed in el-
kaar zit, maar die veel dingen mist." 

Krijg je binnen NTG de ruimte om dat-
gene waar jij behoefte aan hebt, te ont-
wikkelen ? 

"Enerzijds biedt N T G mij heel veel: 
infrastructuur, acteurs... Maar ik krijg 
geen tijd om voor mijzelf uit te maken 
wat ik nu echt wil. En dan val je auto-
matisch terug op je verworvenheden. 
Op den duur wordt dat voor jezelf te 
mager. En dan denk ik : laat mij maar 
een modeshow maken. Of een spette-
rende musical. Dal zou misschien be-
terzijn. Dat vraagt geen diepgang. De 
tijd die ik nu niet krijg, zou ik willen 
gebruiken om verder te gaan, om ver-
schillende invalshoeken uit te testen. 
Om de emotionele bagage van de ac-
teurs uit te breiden. Zodat ik alles niet 
zo af moet lijnen." 

Je hebt je nooit beziggehouden met liet 
ontwikkelen van een eigen werkstruc-
tuur. Wil je dat nu wel ? 

"Voorstellingen maken, is altijd mijn 
enige behoefte geweest. Ik heb geen 
ambitie om een eigen groep op te rich-
ten en daarmee stap voor stap een ei-
gen profiel te ontwikkelen. Ik werk 
meer voorstelling per voorstelling, en 
de aard van de produkties kan daarbij 
zeer uiteenlopend zijn. Als mijn con-
tract met N T G verlopen is, ga ik wer-
ken met SIP, Stichting International 
Productions. Dat zijn een aantal Ne-
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derlandse theaterdirecteuren met re-
ceptieve schouwburgen, die een deel 
van hun budget vr i jmaken, om mij per 
jaar een produkt ie te laten maken. Ik 
bepaal zelf welke s tukken ik ga doen en 
met welke mensen ik per produkt ie ga 
werken. Wat op dit ogenblik vastligt is 
Hamlet en Duizend en een nacht. Jo-
han Boonen is al geëngageerd als dra-
maturg en vertaler. KoningArthur ligt 
ook nog op de plank." 

Je houdt van grote zalen en grote mid-
delen. 

"Ik zit soms als een kind te kijken 
naar die prachtige machinerie. Het 
heeft zo'n ouderwetse charme. Zo 'n 
beetje als poppenkast . Gordi jn t je toe, 
gordijntje open : ander bedrijf. Maar 
het gebruik van machinerie moet een 
creatieve, dramatische functie hebben. 
Het moet ten dienste staan van het 
stuk. Anders wordt het doods theater . 
Het is bijna toevallig dat ik nu weer 
Tolhuis gekregen heb als zaal. Ik wil 
niet per se in die grote zaal werken. Z e 
heeft wel het voordeel dat je er bijna 
filmisch in kan werken. D e opstelling 
van de acteurs wordt heel belangrijk. 
Een f iguur in zo 'n g ro te , deso la t e 
ruimte, dat is prachtig. Maar als die zijn 
mond moet opendoen , hoor je niets 
meer. Ik wil nu proberen om in die 
grootsheid ook heel broos te werken. 
Maar dat vraagt een grote bereidheid 
van de toeschouwers." 

Je werkt in Christus wordt weer ge-
kruisigd met een enorme groep spelers, 
amateurs en professionelen. Hoe be-
heer je zo 'n groep ? 

"Door ve r t r ouwen te kweken en 
mensen te enthousiasmeren. Als ik 
mensen vraag om te figureren, behan-
del ik die niet als poppen om de scène 
te vullen. Ik heb heel veel met die 
figuranten gewerkt. Ik laat hen een 
identiteit zoeken, vertellen, reageren. 
Ik heb naast de tekst heel veel spelmo-
g e l i j k h e d e n v o o r h e n g e c r e ë e r d . 
Waardoor ze ook het gevoel kregen 
belangrijk te zijn. Ik probeer altijd een 
goede sfeer te maken zodat mensen 
graag naar de repetities komen. Ik 
probeer hen het gevoel te geven dat ze 
uitgenodigd zijn, dat ik ze ontvang. 
Maar je moet willen ontvangen wor-
den. Je moet willen naar het feestje 
gaan. Het enige verschil tussen een 
grote en een kleine cast, zoals in Me-
dea, bijvoorbeeld, is dat ik met een 
kleine bezetting langer en meer geza-
melijk kan repeteren. Voor Christus 

hebben we alles moeten opsplitsen. 
Bij De Vrek heb ik elke dag met iede-
reen gerepeteerd. Dat komt het pro-
dukt ten goede omdat iedereen dan 
perfect de samenhang en zijn aandeel 
daarin, begrijpt." 

Ik vind in je regies steeds een vereenvou-
digingterug een soort eenlijnigheid, die 
niet meteen overeenstemt met mijn er-
varing van de wereld. 

heb om mijn acteurs d a a r m e e te laten 
botsen. Misschien mag theater niet zo 
herkenbaar zijn. Ik wil in Electra ver-
der gaan in de manier waarop de ac-
t eu r s emot ies ver ta len : v r e e m d e r , 
g r o o t s e r . H e t is t ens lo t t e t h e a t e r . 
Maar het mag niet als theater klinken. 
Het moet ontstaan uit het lijf van de 
acteurs, en uit hun kop. Misschien heb 
ik vroeger te veel de buik laten werken. 
Ik wil nu wat meer aan de kop werken. 
Ik weet het allemaal niet. He t zijn al-
lemaal vragen die ik mezelf stel. Ik ben 
een voor tdurende vraag. Ik zou twee 
jaar weg willen gaan. Bezinnen. Scho-
len. Ik ben tot nog toe alleen bezig 
geweest met mensen te laten spelen, 
zowel de amateur s in Torhou t , als de 
jonge wolven van Studio waa rmee ik 
De Getemde Feeks gedaan heb, als de 
acteurs in KVS en N T G . Bij al die 
mensen moesten de geijkte patronen, 
waarin ze allemaal vastzaten, losge-
maakt worden. Gewoon mensen laten 
spelen. Daar ben ik al die jaren met al 
mijn energie mee bezig geweest." 

Christus wordt weer 

"Ik ben een geboren stilist. Ik kan 
daar niets aan doen. Ik kan niet tegen 
chaos op de scène. Ik zoek precies de 
vereenvoudiging, ik gooi de ballast 
weg. Ik kom maar tot die eenvoud 
door duizenden mogelijkheden te eli-
mineren. Iedere keer als ik op het vlak 
van de vormgeving het witte blad ge-
vonden heb voor de voorstelling, ben 
ik gelukkig. Ik moet toegeven dat de 
ideeën die ik voor stukken heb, meest-
al uiterlijke dingen zijn, voor een beeld, 
een scenograf ie , een a tmos fee r . Ik 
denk dat ik een zeer goede ontwerper 
zou zijn. Ik ben opgevoed met televi-
sie, reclame, tijdschriften. Ik bekijk 
graag hoe iets gepresenteerd wordt. 
Maar het is goed dat ik steeds sneller 
tot ontwerpen kom, zodat ik meer tijd 

Marianne Van Kerkhoven 
Hildegard DeVuyst 

gekndsigd (NTG) 
Foto Luk Monsaert 
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MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, 

Kruispunt theater 

De Golf (KJT) 

Kruispunt theater. Oversteekplaats 
voor talloze dwarsende lijnen. Li-
chaam en blik. Ik en de ander. Indivi-
du en gemeenschap. Tekst en geschie-
denis. Leugen en waarheid. Fictie en 
werkelijkheid. Doen en denken. Af-
stand en nabijheid. Verleden en toe-
komst. Tijd en ruimte. Het theater 
als wrijfpunt. Snijlijn. Schuurplek. 

In het venstergat tussen ik en wij 
kantelt het theatraal kader voortdu-
rend. Aarzelend tussen reflectie en 
vergezicht. Nu eens op zoek langs de 

poriën van het lichaam, dan op de tast 
naar wat zich elders in de kamer af-
speelt. Tussen de tijd van het individu 
en de ruimte van de wereld, zoekt het 
theater een betrekking. En vraagt 
voortdurend betrokkenheid. 

Wanneer de wereld zelf een spekta-
kelstuk geworden is, waarbij je van het 
ene hoogtepunt in de andere climax 
tuimelt, waarin de tijd zich verdicht in 
een helse opeenvolging van dramati-
sche taferelen, en de ruimte steeds 
weidser wordt doordat alle muren ge-

sloopt worden, staat het theater stil. 
Als essentiële tegenkracht van het rit-
me van de realiteit kan het ook niet 
anders. De plankenretoriek haalt het 
niet bij de pathos van het plein. Bewe-
gingen van massatonelen doen altijd 
onder voor de dynamiek van de mani-
festatie. Het is niet de taak van het 
theater de wereld achterna te hollen, 
maar te vragen naar het doel en de 
richting, te peilen naar verlies en ver-
dringing, de mechanismen te tonen die 
leiden tot stilstand en terugval. 
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Revolutie 

In december '89 was de produktie 
La Mission/Au peiroquet vert van de 
ex-Oostduitser (maar zijn ze dat bin-
nenkort niet allemaal ?) M. Langhoff 
in Brussel te gast. Het tijdstip is inte-
ressant : het stuk La Mission (DerAuf-
trag) van H. Müller uit 1979 behandelt 
de naweeën van de Franse revolutie : 
de beslissing in 1794 van de Parijse 
Conventie tot wereldwijde afschaffing 
van de slavernij, wordt hier in praktijk 
gebracht door de export van de revolu-
tie naar Jamaica. D e komst van Napo-
leon doorkruist echter één en ander en 
de revolut ionai re opd rach t vervalt . 
Moeiteloos herstel len zich de o u d e 
machtsverhoudingen tussen blank en 
zwart. Maar de mislukking is niet ab-
soluut : de tekst laat nog een sprankel 
hoop op een andere , zwarte, revolutie. 
De tekst van A. Schnitzler Au peiro-
quet vert (Der grime Kakadu) uit 1898 
speelt zich af op die bewuste quatorze 
juillel, in een groezelig cabaret waar de 
adel zich komt vermaken met het spel 
van een aantal aan lager wal geraakte 
acteurs-bandieten. Thea te r en reali-
teit worden hier in tegenover elkaar 
s taande spiegels e indeloos gereflec-
teerd. 

De dubbeiprodukt ie van Langhoff 
was opgezet ter ere van de Franse Bi-
centennaire, de viering van tweehon-
derd jaar Liberté, Egalité et Fraternité. 
In Brussel kreeg het stuk nog een nieu-
we dimensie : het speelde tegen de 
fond van de omwente l ingen in het 
Oostblok en spectaculaire wijzigingen 
in de DDR-s t ruc tuur . 

Oostduitser zijnde, is Langhoff on-
verbiddelijk cynisch : zijn tweeluik kan 
als een bijtend manifest gelden over de 
vraag naar zin en impact van revoluties 
als ze de zoveelste Wende zijn in een 
eeuwig verhaal van onderdrukking . 
De sfeer is koud en troosteloos in Ja-
maica : het begint met een paar strip-
teaseusesdie verveeld hun pasjes doen 
voor ongeïnteresseerde soldaten, en 
eindigt met de hoeren Vrijheid, Gelijk-
heid en Broederlijkheid die als stariets 
hun waar verkopen. De revolutie is 
een goedkoop produkt en betekent 
niets. Helemaal zwartgallig wordt het 
wanneer de zwarte Jamaïcaanse slaven 
daarna de rol van aristocraten spelen 
bij Schnitzler : de onderdruk te wordt 
o n d e r d r u k k e r , enke l zijn k o s t u u m 
dient aangepast . Het masker is de cen-
trale metafoor van deze fascinerende 
dubbeiprodukt ie : het masker waar-
mee de revolutie zich prosti tueert , het 

masker waarmee het theater zich affi-
cheert . 

Volk 

Naar het schijnt is de Kafkaiaanse 
liftmonoloog die als scharnier in het 
stuk DerAuftrag van Müller verwerkt 
zit, geïnspireerd op een bezoek van de 
au teur aan de Oostduitse partijchef E. 
Honecker , nu afgedankt en opgesloten 
wegens hoogverraad, verpulverd on-
der de massale leus WIR SIND DAS 
VOLK waarmee de recente geschiede-
nis van de D D R herschreven werd. 
Wir sind das Volk brak muren en dic-
ta tuur , met Wir sind das Volk onder-
handelt Modrow nu in Bonn met Kohl 
over een Duitse hereniging. 

Het volk kwam in opstand tegen de 
dictatuur die in naam van het volk ge-
voerd werd. Problematisch is dat be-
grip alleszins. Bij Gorki betekent volk 
nog vanze l f sprekend het Russische 
proletariaat, waartoe de massa van de 
mensen gerekend wordt. In zijn stuk 
Zomergasten (1911) klaagt hij de ver-
vreemding aan van de intellectuele eli-
te, die haar tijd verdoet aan relationele 
probleempjes en prutsl i teratuur. Hij 
pleit voor een voorhoedeposi t ie als 
voorvechter van een nieuwe revolutie 
die er enkele jaren later ook zal komen 
en waarin Gorki als held ingehaald 
wordt, en onder het oog van vadert je 
Stalin het socialistisch realisme zal pre-
diken. 

Opmerkelil jk bij de produktie van 
de Blauwe Maandag Compagnie is dat 
dit volk geen rol meer spee l t : het kri-
tisch vermogen van de opzieners wordt 
door Joosten als onverstaanbaar ge-
mummel gedebiteerd. Vooral is dit 
duidelijk in de coupure van de cruciale 
monoloog van Marja Lwowna die de 
'bekentenis ' van Warwara "wij zijn en-
kel zomergas ten , we horen nergens 
bij..." sociaal fundeer t : "Ik geloof dat 
Warwara gelijk heeft . Wij moeten an-
dere mensen worden, zeker. Wij, wie 
zijn wij ? Kinderen van wasvrouwen, 
kokkinnen en arbeiders. En wat doen 
we ? We sterven van verveling en af-
keer... Dat mag toch niet. Nooit eer-
der heef t ons land zo veel gevormde 
mensen gekend die uit de massa van 
het volk opgestaan zijn. Zijn wij verge-
ten hoe deze mensen zich dag aan dag 
af jakkeren en bijna verstikken in duis-
ternis en smerigheid - en dat zijn onze 
bloedverwanten ? Wij zijn met huid en 
haar aan hen verbonden, en deze ver-
wantschap moeten wij levend houden. 

Bij de B M C blijft enkel een zich in 
liefdesverdriet on tb indende groep van 
individuen over, losgeslagen, zonder 
enig perspectief. He t volk bestaat niet 
meer . 

Fascisme 

Volk is in de twintigste eeuw een 
verdachte term geworden. Al te pro-
pagandistisch gebruikt , is het syno-
niem geworden voor de ijzingwekken-
de raszuiverheid waa rmee het nazisme 
de wereld opdee lde en decimeerde. 
H o e kon dat gebeu ren , dat zoveel 
mensen daarin mees tap tcn en mede-
plichtig werden aan een moordend re-
gime ? Dat is de centrale vraag die in 
De Golf, door K J T dit seizoen herno-
men, gesteld wordt . Z e komt van één 
van de leerlingen tijdens een les ge-
schiedenis. D e leraar zal het empirisch 
bewijzen. Hij start op de nietsvermoe-
dende school een beweging die geba-
seerd is op enthousiasme en inzet, o rde 
en groepsgevoel. Ongemerk t laten de 
leerlingen zich meeslepen, worden uni-
formen aangetrokken , badges opge-
speld, leden geworven, en wie niet 
mees tap t wordt ui tgestoten. In de 
slotscène wordt de parabel voor iede-
reen onthuld, en beseffen de leerlingen 
hoe licht het is om gemanipuleerd te 
worden, hoe gevaarlijk ook. 

Een handig politiek stuk, deze Golf, 
met verve gebracht door KJT, op het 
levensritme van jongeren afgestemd, 
duidelijk in zijn karakter tekening en 
herkenbaar in zijn milieuschets. Maar 
schokkend was, hoe gewillig het pu-
bliek zich o p s leeptouw liet nemen, 
mee affiches van de golfbeweging hielp 
ophangen, en badges kocht. En als 
verontschuldiging dan maar een staan-
de ovatie gaf voor het theaterspekta-
kel. De wereld verandert , maar de 
mens leert moeizaam. Het theater kan 
soms niet politiek genoeg zijn. 

Luk Van den Dries 
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Eind 1979 werd Rndi 
van Vlaenderen gevraagd mee te 

werken met AIDA, een initiatief ter 
verdediging van onderdrukte 

kunstenaars, dat werd opgericht in 
oktober van dat jaar door o.a. 

Ariane Mnouchkine, Patrice 
Chereau, Yves Montand, Claude 

Lelouche, Claude Roy en waarvan 
het Belgische luik bestuurd werd 

door de kunstschilder Jef 
Van Hoof. Zij werkten ook voor de 

huidige president van 
Tsjechoslowakije. 

VACLAV H A V E L 

"Waarom een vereniging speciaal 
ter verdediging van onderdruk te kun-
stenaars ? Zijn onderdruk te kunste-
naars beklagenswaardiger dan onder-
d ruk te bakkers, onderwijzers of fa-
brieksarbeiders ? Neen, beklagens-
waardiger zijn ze niet, maar door de 
aard van hun bezigheden komen ze 
politiek en maatschappelijk gezien eer-
der in aanmerking o m onderdrukt te 
worden. Kunst heeft de neiging het 
maatschappelijke gebeuren te reflec-
teren en kritisch te begeleiden. Er zijn 
situaties waarin zo'n kritische reflectie 
de kunstenaar niet in dank wordt afge-
nomen. De marge waarbinnen hij of 
zij kan bewegen is dan bijzonder smal. 
Een stapje teveel naar rechts of naar 
links kan fatale gevolgen hebben. Als 
kunstenaars hun ogen en oren dicht-
stoppen voor de realiteit om hen heen, 
als kunstenaars niet meer open willen 
staan voor indrukken uit hun omge-
vingkan gebeuren wat Breytenbach als 
volgt omschr i j f t : "...De kunstenaar die 
zijn ogen sluit voor de dagelijkse on-
rechtvaardigheden en onmenseli jkhe-
den zal dit ongetwijfeld ook doen wan-
neer hij schrijft en schildert. Zijn werk 
zal schraal worden." (citaat uit de 
AIDA-folder) 

Jarenlang was ik bezig geweest met 
het programmeren en spelen van soci-
aal geëngageerde toneelschrijvers, die 
dus uiteraard met de overheid in con-
flict lagen. Ook nu zou ik meewerken. 
"Maar wie is eigenlijk Havel," vroeg ik 
me af. Geboren in 1936, behorend tot 
een welgestelde familie, wier eigen-
dommen door de staat waren geconfis-
queerd, kwam hij dus niet in aanmer-
kingvoor hogere studies. Hij s tudeer-
d e wel voor chemisch laborant. Na zijn 
militaire dienst werkte hij als toneel-
technicus in verschi l lende P raagse 
theaters en werd d ramaturg van het 
Balustrade Theater dal in Tsjechoslo-
wakije het avant-garde repertoire ver-
tegenwoordigde. Z o kon hij ondertus-
sen toch studeren aan de Academie 
voor Dramatische Kunst. 

H i j s c h r e e f Het geheugensteuntje 
( 1 9 5 9 ) , Het Tuinfeest ( 1 9 6 3 ) , De 
Dienstnota (1965) , Poetsoek (1968), 
allemaal absurde Ionesco-achtige to-
nee l s tukken , volgens Mar t in Esslin 
een v o l m a a k t e s amensme l t i ng van 
Kafka en I lasek. In het Westen wor-
den zijn s tukken zeer gewaardeerd 
d o o r W e s t - D u i t s l a n d , O o s t e n r i j k , 
Zwitserland, Zweden, Finland, Neder-
land en Vlaanderen. 

Terwijl de meeste Vlaamse kamer-
tonelen zich vooral lieten leiden door 
het theaterleven in Frankrijk, Enge-
land en Duitsland, ging Wilfried De 
Langhe van het voorstadtheater Verti-
kaal op zoek naar toneelschrijvers uit 
minder gekende taalgebieden. Op die 
manier ontdekte hij de absurde toneel-
stukken van Vaclav Ilavel en speelde 
in 1967 Het Tuinfeesten in 1970 Poet-
soek. Het maatschappeli jke systeem 
in de Oostbloklanden zorgde ervoor 
dat het absurde weldra harde werke-
lijkheid werd, en zo evolueerde Ilavel 
als vanzelfsprekend naar een naturalis-
tische stijl in zijn zogenaamde 'protest-
stukken' , waarvan Largo Desolato (in 
Brussel gespeeld in 1987 door het Pu-
bliekstheater uit Amste rdam in regie 
van Peter De Baan) het eindpunt is. 

Charta 77 
Wat was er onder tussen met Vaclav 

Havel gebeurd ? Werd hij geduld tot 
de Praagse Lente van 1968, na de inval 
van de Warschau-pact t rocpen werd hij 
uit het theaterleven verdreven. Publi-
ca t i everbod volgde. T o e s t e m m i n g 
voor opvoering werd geweigerd. 

Noodgedwongen zocht hij werk als 
knecht in een bierbrouweri j . Daar 
haalde hij de inspiratie voor Audiëntie 
en Vernissage dat in Oostenri jk ge-
creëerd werd. Opvoeringen in West-
Duitsland en de publicatie van de tekst 
in Theater Heute zorgden ervoor dat 
deze schetsen ook elders (bij ons door 
het Nationaal Jeugd thea te r -Gen t in 
1978) op het toneel werden gebracht. 
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Inmiddels tekende Havel het manifest 
Charta 77. Zijn succes in het buiten-
land en zijn onvermoeibaar verzet in 
eigen land zijn de redenen waarom hij 
af en toe wordt aangehouden en ge-
vangen gezet. Hij werd ook lid van 
VONS (comité ter verdediging van on-
rechtmatig vervolgde burgers) . De 
lafheid van zijn collega's die alleen be-
lust zijn op bijval en roem, kloeg hij aan 
in zijn eenakter Protest. In mei 1979 
werd hij opnieuw opgesloten en in ok-
tober tot een straf van viereneenhalf 
jaar gevangenis veroordeeld. Diezelf-
de maand werd A I D A opgericht. In 
december reeds organiseerde men so-
lidariteitsvoorstellingen in Parijs. O p 
19 december (op de vooravond van het 
proces in beroep) voerde A I D A voor 
meer dan 800 aanwezigen een weder-
samenstelling van het eerste proces op. 
Later werd het door de West-Duitse 
televisie verfilmd en uitgezonden door 
het Oostenrijkse het, dat ook het Tsje-
choslowaaks g rondgeb ied bestr i jkt . 
Aan alle AIDA-afdel ingen werd ge-
vraagd de aandacht van het publiek te 
vestigen op de moeili jkheden van Ha-
vel. 

In december 1979 speelde ik nog 
steeds de brouwer in Audiëntie en ik 
beloofde voortaan voor iedere voor-
stelling volgende tekst voor te lezen : 

"Wij kunnen wel luidkeels de vrij-
heid eisen van een kunstenaar in Rus-
land of Argentinië, maar jullie tiran-
nen, lachen om ons. Want jullie heb-
ben geen gehoor voor rechten die men 
opeist, slechts voor wat men met ge-
weld kan afdwingen. Wij zullen de 
spreekbuis zijn van de roependen. Wij 
zullen hun tekeningen namaken en 
hun woorden onophoudel i jk herhalen. 
Het proces dat jullie in de doofpot wil-
den stoppen heeft onze grenzen be-
reikt. Het werd koortsachtig vertaald 
en door ac teurs vertolkt . Gedaan . 
Geen gesloten deuren meer . Nut te-
loos zullen jullie zeggen. Dat zwakke 
gef ladder van vleugels zal jullie de 
prooi niet doen lossen. Jullie zullen 
niet toegeven en wij zullen niet ont-
moedigd worden. 

Ah ! Denkt dat vooral niet. Wij 
weten maar al te goed dat een staat die 
nooit toegeeft , die zijn eigen kunste-
naars gijzelt, zoals een vulgaire terro-
rist, meer en meer last heeft om zijn 
eigen burgers onder de knoet te hou-
den. Over dit alles zullen we getuigen 
met onze eigen middelen : het theater, 
film, zang en schilderkunst. En in de 
hele wereld zullen we dat doen. Be-
spottelijk zeggen jullie, want jullie zijn 

niet bevreesd voor clowns of schrijve-
laars. Neen ? Maar als kunstenaars 
dan toch maar een te verwaarlozen 
groep zijn, die niet au sérieux genomen 
worden waarom zijn jullie dan bang 
voor jullie eigen kunstenaars ? Waar-
om worden ze opgesloten ? " 

Aan de toeschouwers werden post-
kaarten verkocht die dan werden opge-
s tuurd naar het Ministerie van Cultuur 
in Praag. De autoriteiten zaten met 
die vele postzakken wel verveeld en 
verzochten de vrouw van Havel ervoor 
te zorgen dat die actie werd gestaakt. 
Maar we bleven doorgaan. De over-
heid provoceren in eigen land of erbui-
ten, dat hadden we al vaker gedaan. 
N o c h t a n s was niet iedereen in het 
Westen akkoord met deze protestac-
tie. De B R T bijvoorbeeld. De afde-
ling Drama wou in de jaren zeventig 
Poetsoek uitzenden op de televisie in 
een regie van Jean-Pierre De Decker. 
Maar de Tsjechoslowaakse autoritei-
ten bemoeiden zich met de uitzend-
rechten. Er bestond toen een goede 
ve r s t andhoud ing tussen Brussel en 
Praag. De Praagse televisie dreigde de 
uitwisseling van regisseurs op te schor-
ten als de 'parodie ' van Vaclav Havel 
werd uitgezonden. De B R T zwichtte 
en s topte de opnamen in de kelder, 
waar ze nu nog altijd ongemonteerd 
vertoeven. Pijnlijk. 

Brieven aan Olga 
A I D A zorgde ervoor dat het offi-

ciële zwijgen werd doorbroken. En 
ook dat Havel gespeeld werd. Hij leef-
de immers van zijn buitenlandse au-
teursrechten. In Parijs werd het plan 
opgevat o m een Nacht voor Havel te 
organiseren tijdens het Theaterfestival 
in Avignon in juli 1982. Alle toneel-
schrijvers werden uitgenodigd om een 
kor te eenak te r te schrijven, waarin 
V a n e k ( d e n i e u w e S c h w e y k ) het 
hoofdpersonage zou zijn. Vanek is im-
mers Havel zelf. A I D A ontving op die 
manier teksten van Samuel Beckett 
(Katastrofe), Victor Haim, Ar thur Mil-
ler, Pavel Kohout en Pavel Landowski. 
De eenakter van deze twee landgeno-
ten Le Silence est la pire des Réponses 
werd in Avignon gespeeld door het 
Brussels Kamertoneel . 

D e voors te l l ingen b e g o n n e n o m 
21.00 u (t i jdstip w a a r o p de lichten 
doofden in de gevangenis van Pilsen) 
en eindigden bij zonsopgang le 04.00 u 
's morgens. Een nachtwake. Havel 
was op de hoogte en s tuurde later een 
bedankingsbrief via zijn vrouw Olga. 

Brieven mocht hij schrijven. He t pot-
lood werd hem telkens na het schrijven 
van een brief a fgenomen, uit vrees dat 
hij ook ' l i teratuur ' zou bedrijven. En 
dat mocht niet. Een meube lmaker 
kon in de gevangenis toch ook geen 
stoel of tafel maken, een leraar lesge-
ven ! D u s een a u t e u r mocht niet 
schrijven. D a a r o m zocht Havel zijn 
heil in de vele brieven aan zijn vrouw 
Olga. 

In 1983 - na een zware ziekte - werd 
Have l v o o r t i j d i g v r i j g e l a t e n m a a r 
voortaan dagelijks door de geheime 
politie bespied. De door de V P R O 
uitgezonden reportages over deze pe-
riode blijven indrukwekkende getui-
gen. Buitenlandse theaters en televi-
siestat ions bleven zijn werken pro-
grammeren . (Het Antwerps Fakkel-
theater speelde in 83-84 De Dienstno-
ta) 

In 1986 ontving hij de Erasmuspri js 
(nadat zijn vriend P. Kohout ervoor 
had gezorgd dat hem ook de Oos ten-
rijkse Staatsprijs voor toneel werd uit-
gereikt) maar de Nederlandse regering 
vond het nodig de bedankingsrede van 
Havel te censureren. Gelukkig hoefde 
Havel deze vorm van censuur in het 
vrije Westen zelf niet mee te maken. 
Hij dur fde immers niet naar Amster -
dam komen, uit vrees geen terugreisvi-
sum te krijgen, zoals Kohout was over-
komen. Meer dan eens werd hem 
trouwens door de autoritei ten gesug-
gereerd uit te wijken, b.v. naar de Ver -
enigde Staten. Havel bleef. Geloof en 
hoop sterkten hem. 

Pen & geweer 
Maar wat nu, mi jnheer de presi-

dent? Reeds verklaart de schrijver 
Ivan Klima dat Havel het theater heeft 
misbruikt om aan politiek te doen, dat 
hij meer politicus dan kunstenaar is. 
Ech te r , verk laarde Brecht niet dat 
men soms de pen moet neerleggen en 
naar het geweer grijpen, omdat op dal 
ogenblik het geweer belangrijker is. 
Wordt Havel nu in 1990 door zijn land-
genoten afgeschreven ? Is zijn rol uit-
gespeeld ? Zullen ook daar post-mo-
dernisten elke vorm van sociaal enga-
gement in de kunst belachelijk ma-
ken ? Dan is het tijd o m u te herscho-
len, mijnheer de president. Geen ab-
surde stukken meer , geen proteststuk-
ken meer, het zal in elke geval anders 
moeten dan voorheen.. . 

Zoniet behoort u reeds tot de ge-
schiedenis. 

Rudi van Vlaenderen 
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SAMUEL BECKETT, I906-89 

I'olo Jane Bown 

I shall try and go on all the same, a little longer, my thoughts elsewhere, I can't stay 
here. I shall hear myself talking, afar off,...talking of myself, my mind wandering, 

far from here, among its ruins." ( M a l o n e Dies) 
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Samuel Beckett behoort ongetwij-
feld tot de grootste schrijvers van de 
twintigste eeuw. Het begin van zijn 
carrière is nochtans uiterst moeizaam 
verlopen. Aanvankelijk leek het of hij 
zou door het academische bestel inge-
kapseld worden. Na zijn studies mo-
derne talen (Frans en Italiaans) aan 
Trinity College, Dublin, was hij gedu-
rende twee jaar lector Engels aan de 
Ecole Normale Super ieure te Parijs. 
Bij zijn t e rugkee r werd hij docent 
Frans aan zijn Alma Mate r en behaal-
de er een Masters diploma. Maar an-
derhalf jaar later, op reis in Duitsland, 
diende hij per brief zijn ontslag in. Hi j 
wilde immers schrijver worden en ves-
tigde zich daarom in Frankrijk. 

Het voornemen klinkt kordaat maar 
heeft hem bloed en tranen gekost; hij 
moest opboksen tegen zijn provinci-
aal- burgerlijke, protestants-Ierse af-
komst, een dominante moeder , psy-
chosomatische problemen, een lang-
durige psychiatrische behandeling in 
London, weifelende uitgevers (meer 
dan veertig weigerden Murphy), en een 
oorlog die uitbrak net toen het leek of 
hij zijn roeping gevonden had. Tijdens 
die oorlog, doorgebracht in Parijs en 
Roussillon, was hij lid van het verzet, 
wat hem enkele onderscheidingen op-
leverde. Later kwamen daar nog de 
Engelse en Ierse censuur bij. Uitein-
delijk leek het hem allemaal verloren 
tijd. Geen wonder dat hij in een onbe-
vangen m o m e n t me t de g e d a c h t e 
speelde om in de leer te gaan bij Eisen-
stein en cineast te worden, zelfs piloot. 

Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Schrijven was 'kruipen' voor 
Beckett, afdalen in de krochten van de 
geest. Verdwalen om zichzelf en de 
ander te vinden. Deze obsessieve be-
z ighe id , g e d o e m d tot m i s l u k k e n , 
noemde hij opgravingswerk, onto-spe-
leologie. Eerst was ze sterk persoon-
lijk gekleurd. Geleidelijk echter slaag-
de hij erin om de ( ze l fpo r t r e t t en , her-
inneringen, en concreet-real is t ische 
verwijzingen dusdanig te bewerken dat 
ze onherkenbaar werden of slechts de 
mens en zijn wereld lieten doorsche-
meren. Tijdens een alchemistisch pro-
ces in tientallen fasen herschikte hij het 
biografische materiaal , simplifieerde 
het zodanig dat het zijn genetische 
structuur vrij gaf. 

Horten en stoten 
Van de woordspelingen en erudiete 

allusies in Wlwroscope en Murphy ging 
het naar de mathematische en intellec-

tuele spelletjes in Watt, via de uitge-
sponnen aftakeling van Molloy, Malo-
ne en de/het Onnoembare tot het mini-
malisme van de latere hortende, sto-
tende tekstfragmenten. He t symboli-
sche eindpunt leek reeds bereikt met 
Dreath : een kortstondig kreunende 
a d e m , aangewakkerd en uitgedoofd 
door een eenzame spot; de levensloop 
van geboor tekree t tot expiratie, sa-
mengeperst in één moment . Netzoals 
in 4'33", het stuk voor piano van John 
Cage waarin geen noot weerklinkt, zit 
er voor Beckett muziek en betekenis in 
ruis. 

Toch slaagde hij erin om verder te 
schrijven aan gene zijde van dit eind-
punt. Voorbi j die grens van onthech-
ting, ontheming en desincarnatie werd 
minder meer . Dit geldt vooral in zijn 
stukken voor theater, radio en televi-
sie. Hierin probeerde hij zich te ont-
spannen en te ontsnappen aan zijn pro-
za, dat hij veel be langr i jker vond . 
Maar hij raakte er even onherroepelijk 
in verstrikt. Toch voegen de uitpuring 
en condensatie van dit werk er een 
lyrische, visionaire en metafysische di-
mensie aan toe. Tijd en ruimte, plot en 
personage, t empo en toon, geluid en 
stilte, stilstand en beweging, licht en 
donker worden naar hun existentiële 
en artistieke waarde geschat in wat 
sommigen zien als een nieuw genre: 
performance poeins. Verhaal en erva-
ring worden afgekalfd tot op hun dra-
matisch bot. Representa t ie en presen-
tatie neigen trillend naar elkaar. Voeg 
daarbi j Becketts vertalingen van eigen 
en andermans geschriften, waarin zijn 
omstandig, strak gedisciplineerd on-
derzoek naar de taligheid van het be-
staan als schrijver en mens een extra 
dimensie kreeg. 

Schrijven en leven vielen samen voor 
hem. Beide zijn onverwoestbaar, niet-
tegenstaande zijn schijnbaar pessimis-
me en de ontmenselijking van zijn per-
sonages tot eenzame s temmen. "We 
are b o m astride the grave." O f : "Birth 
was the death of him." En : "From the 
word go. The word begone." Deze 
chronische doodstrijd gaf Beckett het 
gevoel nooit geboren, dood-geboren te 
zijn. Maar hij volhardde, Mr. Rooney 
indachtig : "No, I cannot be said to be 
well. But I am noworse . Indeed, l a m 
better than I ever was. T h e loss of niy 
sight was a great fillip. If I could go 
deaf and d u m b I might pant on to be a 
hundred." Naar het Nobelprijs co-
mité : hij maakte van de menselijke 
ellende zijn triomf. Zijn werk is een 
flui'dum, cont inuum, één tragikomi-
sche, meers temmige monoloog, waar-

bij personages verwisselbaar zijn, frag-
menten van één tekst elders weer op-
duiken. Het zal herlezen en heropge-
voerd worden want de molm van de 
tijd is erin vereeuwigd. 

Perfectionisme 
Misschien geeft Becket t s literaire 

nalatenschap ons meer inzicht in het 
scheppingsproces. Geenszins kan ze 
het magnetisme van zijn creaties teniet 
doen. Of ze hun integriteit zullen be-
waren is een andere zaak. In al zijn 
perfectionisme heeft Beckett er tijdens 
zijn leven angstvallig over gewaakt dat 
zijn teksten niet werden bewerkt of 
misbruikt. Dit ging van onooglijke de-
tails tot radicalere ingrepen, zoals pro-
dukties van Wachten op Godot met 
enkel zwarte of vrouwelijke acteurs, 
produkties die hij enkel met de groot-
ste tegenzin toeliet wanneer hij ze niet 
kon verhinderen. Video- en radio-op-
names bewaren nu wel Becketts eigen 
regie maar met museumkuns t is nie-
mand gediend. 

O m nog te zwijgen van de irriteren-
de critici, wier he te a d e m Becket t 
steeds in zijn nek voelde. Voor de Ier 
geen vuiger scheldwoord dan 'criticus.' 
Ofwel vergeleken ze hem met Joyce -
om zijn vroege stijl, oogkwalen of late 
huwelijk - ofwel pestten ze hem met 
hun gezeur over bedoeling en beteke-
nis. Wanneer hij ze niet kon afwimpe-
len met w o o r d e n - "No symbolism 
where none intended;" "Make sense 
who may;" een zelf-parodie als Catas-
trophe - vluchtte hij dan maar naar 
Ussy in de buurt van Reims of naar het 
zuiden, op zoek naar privacy, warmte , 
rust en inspiratie. Allicht zullen die 
critici zich nu met hand en tand op zijn 
leven en werk storten. Het toeval, Be-
cketts aanvankelijke financiële nood 
en latere vrijgevigheid zorgden er wel 
voor dat zijn manuscr ip ten grondig 
verspre id r a a k t e n ( R e a d i n g , D a r t -
mouth , Texas, Ohio State, Washing-
ton, enz.). Zijn werklust en groeiend 
belang leidden tot produkties over de 
ganse wereld en een omvangrijke zake-
lijke en persoonlijke correspondentie 
(bv. met Thomas McGreevy.) D e taak 
van toekomstige biografen en exege-
ten is enorm. Z o licht Beckett het ge-
broed pos thuum het been en blijft on-
g e n a a k b a a r t i jd en r u i m t e i jken , 
" [b jur ied in w h o knows what pro-
founds of mind." 

Johnn Callens 
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De Beursschouwburg stelt voor 

O U D HUIS STEKELBEES 
'Mouchette' 

Het verhaal van een bizarre liefde, 
geschreven door Arne Sierens, 

geregisseerd door Johan Dehollander, 
gespeeld door Goeie Derick en Mark Verstraete. 

Op do 29 en vr 30 maart, 20u30. 

BLAUWE MAANDAG 
COMPAGNIE 

'Strange Interlude' 
Een mogolachtige soap-opera uit 1928, 

geschreven door Eugène O'Neill, 
geregisseerd door Luk Perceval. 

Op wo II en do 12 april. 
Opgelet: aanvang om I9u00! 

DE TIJD 
'Jakov Bogomolov' 

Een weemoedig-hevig Russisch liefdesdrama, 
geschreven door Maxim Gorki, 

geregisseerd door Ivo Van Hove, 
vormgegeven door Jan Versweyveld. 

Van wo 2 tot za 5 mei, 20u30. 

NIEUW WEST 
'Pygmalion' 

Kitsch, decadentie & ironie, 
niet geschreven door Bernard Shaw, 

maar door De Graaf & Boutkan van Nieuw West, 
'een heerlijke voorstelling' (NRC) 
Van wo 9 tot za 12 mei, 20u30. 

BEURSSCHOUWBURG 
August Ortsstraat 22, 1000 Brussel 

tel 02/513 82 90 

Met de steun van de ASLK, Nationale Loterij, 
De Standaard en Knack 



Theaterfotografie 

In Etcetcra 28 opende Dirk Lauwaert de reeks theaterfotografie met een vrij polemische tekst. 
Hoe leg je de illusie van theater fotografisch vast, was daarbij de centrale vraag. Een vraag die nu 
gepareerd met andere vragen en vooral veel foto's. En een nieuw fotografisch standpunt van Bart 

Philipsen. Het blikveld van de theaterfotograaf beschouwd door een andere lens. 
(Oliver Herrmann, La Traviata) 



Informatie / kwalificatie 

De contrapunten van de fotograaf 

Als ik theaterfotografie niet principieel, maar historisch te lijf 
ga, dan dringt zich een labiele stelling aan me op. Labiel 
omdat er twee luiken zijn in de dynamiek van die geschiedenis. 
Enerzijds wordt de theaterfotograaf meegenomen in de tech-
nische geschiedenis van zijn medium, in de exploitatiegeschie-
denis van zijn werkstukken. Maar anderzijds evolueert hij 
mee in functie van zijn onderwerp, hij geeft een beeld waarin 
men (de acteur, de directie, de regisseur, het publiek, de krant) 
zijn voorstelling herkent. Wie in snel t empo een archief door-
ploegt, ziet plots fascinerende, zeer a lgemene lijnen omhoog-
wellen : deze foto's leggen de idee vast die theatraliteit voor 
iedere tijd inhield. Thea te r fo to ' s horen dus in twee series 
tegelijk thuis : in de serie van het fotografische, maar ook in 
de serie van het theatrale. Het is niet onwaarschijnlijk, inte-
gendeel, dat beide series invloed hebben op elkaar, maar het 
is al evenmin onwaarschijnlijk dat er constant een spanning 
bestaat tussen beide. 

Als ik enkele uren doorbreng in het archief van ons nationaal 
muziektheater , De Munt , o m een periode van amper tien 
jaren onder Gerard Mortier te bekijken, treft me een enorm 
verschil in aanpak tussen de verscheidene fotografen. Want, 
het huis heeft geen vaste fotograaf meer zoals voorheen; 
iedere apar te produktie krijgt zijn fotograaf. De fotograaf 
creëert geen huisstijl in de beeldvorming; iedere produktie 
vraagt zijn eigen aanpak. De fotograaf legt zijn beelden niet 
voor aan de directie, maar is vitaal gekoppeld aan regie en 
decoratie van elke produktie. Hi j is zelfs opvallend vaak met 
zo'n regisseur verbonden; hij behoort tot diens ploeg en neemt 
deel aan de globale beeldvorming van de regie. Hij kent de 
voorstelling niet als toeschouwer maar als intiem medewerker 
aan de produktie ervan. Hij kijkt met het oog van de regisseur, 
niet met dat van de toeschouwer. Hij consumeert de voorstel-
ling niet, maar analyseert ze. Hij laat zich niet overdonderen, 
maar commentar ieer t . Geen spoor van naïviteit tegenover de 
voorstelling, want er is inzicht in de regie zelf. 
Deze fotograaf staat dus niet in het verlengde van de toe-
schouwer, maar ook niet in dienst van de zanger-acteur. Deze 
wordt steeds in een breder geheel gezet, binnen een ruimtelij-
ke context gezien, als onderdeel van een globaal effect ge-
plaatst. 

Dit is uiteraard allemaal gekoppeld aan de zo ingrijpend ver-
anderde regie-opvatting der voorbije 15 jaren. Het scène-
beeld wordt niet meer geconcentreerd rondom een vast ac-
teurspunt maar wordt in alle ui thoeken bespeeld, zichtbaar 
gemaakt en betrokken in de theatrale conventionaliteit en 
zingeving. Vroeger regisseerde men als het ware doorheen 
een iris-formule; nu regisseert men volgens een vitrine-formu-
le. 
Pijnlijk zijn in het Muntarchief al die fotografische documen-
ten waarin men die verschuiving niet heeft vastgesteld en nog 
steeds opnames maakt alsof b.v. Woyzeck of Lulu er centripe-
taal geregisseerd werden, met focalisatie op de zangers-ac-
teurs. In enkele reportages wordt het decor waarin men speelt 
geamputeerd ten voordele van uitsluitend acteursopnames. 

D e theaterfotograaf krijgt in de regel maar één enkel beeld 
om zijn s ta tement over een voorstelling te maken. Hel is alsof 
je de criticus maar zou toelaten één enkel kwalificerend adjec-
tief te gebruiken en hem verbieden het door een tweede te 
nuanceren. De meeste theaterfotografie die gepubliceerd 
wordt verliest al haar vermogen om te verduidelijken, zicht-
baar te maken door de beperking lot één opname. Pas in de 
spanning van minimum twee beelden ziet men verschil, bete-
kenis, nuancering opduiken. Pas in de uitgebreide series van 
het archief wordt hel duidelijk welk verhaal het fotografisch 
materiaal rond een voorstelling wil vertellen. 

De nulgraad van de theaterfotograaf is het beeld waarin foto-
kader en de omraming van het scènebeeld samenvallen. 
Neemt hij het beeld nog iets breder dan krijg je de zaal erbi j. 
Neem je het beeld nauwer dan verlies je de coördinaten van 
het scènebeeld zelf en begint de fotograaf onherroepelijk te 
interpreteren. Hij maakt dan subjectieve en dus relatieve 
beelden. De subjectieve relatie tot de voorstelling wordt deel 
en mogelijk zelfs onderwerp van de fotoserie. 

In de nulgraad is het beeld neutraal , objectief en het rijkst aan 
informatie over de opvoering. Onvervangbaar archivarisch 
document . Hoe dichter de fo tograa f ' in ' de scène komt, hoe 
meer informatie er verdwijnt, maar het subjectieve maakt ook 
meer kwaliteiten zichtbaar. Conflict dus tussen objectieve 
informatie (die soms schitterend serene opnames toelaat) en 
het zichtbaar maken van kwalificaties (die iets essentieels 
zeggen over het effect, de toeschouwersindruk). De nulgraad 
is een goed beeld voor de regie, wellicht niet het beeld dat de 
toeschouwer zoekt, want die wil vooral de affectieve compo-
nent. De geschiedenis van de theaterfotografie is de weergave 
van een wisselend theater-gevoel. Waarom verwacht men 
emotionele lading ? Van welke aard is die ? Wat ziet men 
daar toe allemaal over het hoofd ? Wie de documenten kan 
lezen, kijkt in de ziel van het theaterpubliek. 

De theaterfotograaf die mij boeit doet echter meer dan het 
ver to lken van de e m o t i o n e l e a a n d a c h t s p u n t e n van zijn 
tijd. De archivaris van de machinerie, iemand die vanuit het 
huis, of vanuit een regie, werkt voor dat publiek, moet mij ook 
altijd meer tonen dan de emotionele kwalificatie, nl. de objec-
tiverende blik van de maker, de globaliteit van de e lementen 
waaruit het effect tenslotte is samengesteld. Een fotograaf die 
uitsluitend als toeschouwer fotografeert , vergist zich van taal 
en functie. Hij is immer geen toeschouwer. 
Maar dat meer dat ik van zijn beelden verwacht mag ook geen 
willekeurige toevoeging zijn van zijn hand, geen correctie van 
het beeld, geen manipulatie. Voor mij dus een radicaal taboe 
op s tandpunten van theaterfotografen die niet tot de voorstel-
ling behoren : geen enkele toeschouwer ziet een voorstelling 
vanuit een kikvors-of vogelsperspectief, vanuit de coulissen of 
vanop hei midden van de scène. Dan wordt het theater 
gedesacraliseerd. Het zijn ob-scene beelden ! 

Dirk Lauwaert 



Men moet een voorstelling vanuit een intense intimiteit benaderen om zulke beelden te kunnen 
zien en te willen maken. Het profiel, de rug, het afwenden en de schoenen als een veelzeggende 

fetisj. De fotograaf leest de voetnoten van de regie. 
(Oliver Herrmann, La Clemenza di Tito) 



Een scène is immens, leeg, angstwekkend uitgestrekt. Hoe krijgen acteurs die gevuld ? In zijn 
prachtige panoramische opnames (een specialiteit van hem) laat Abisag Tüllmann ons steeds het 

speelveld zien van richtingen, het onzichtbare netwerk der verhoudingen. 
(Abisag Tüllmann, Cosifan Tutte) 



Het geweld van de handelingen vervoegt zich met het vuurwerk dat de fotograaf erop afvuurt. 
Twee fotografen hebben hetzelfde moment bestudeerd. Geen uitdrukkingen, want het gelaat is 

afgewend; slechts stoffen die opvliegen en vallen, slepen en fladderen. 
(Pablo Reinoso, Lucio Sillci. Abisag Tüllmann, Lucio Silla) 



Theater en haar fotografische waarheid 

Herman Sorgeloos, Wittgenstein Incorporated 

Volgens Dirk Lauwaert klikt het niet tussen de fotografie en 
het theater. Of beter gezegd: het klikt, maar die decontractie 
doodt de levendige interactie tussen scène en publiek,het spel 
der illusies van de droomfabriek die het theater voor Lauwaert 
is. De shot van de fotograaf plaatst een cesuur in het behaag-
lijke spel van wederzijdse manipulatie tussen acteur en toe-
schouwer. Aldus Lauwaert, die groot gelijk heeft wanneer 
deze spelbreker, die hem de souvereine vrijheid ontzegt om 
het droommateriaal naar eigen goeddunken te manipuleren, 
hem irriteert. Die irritatie is echter de essentie van het theater 
én van de fotografie. I lün wezenlijke dilemma - dat de thea-
terfotograaf moet (en niet anders kan dan) hernemen. 

"De concentratie van een voorstelling vervluchtigt, zodra de 
fotografie de stop eraf trekt; blijft een centrifugaal document, 
waaruit de essentiële categorie van de illusie verdrongen werd 
door een naturalistische kortzichtigheid, zo essentieel aan de 
fotografie." Dat zijn twee zware statements, twee uitspraken 

over essenties in één zin : theater is in wezen een theater van 
de illusie, een betovering waar wij volgens Lauwaert naar 
verlangen en die het theater in stand moet houden, wil het niet 
in "beschamende krachteloosheid" verglijden. En die essentie 
is onverzoenbaar met die andere, die van de fotografie : "de 
fotografische waarheid." Die is onluisterend en banaliserend 
zegt Lauwaert. Ze toont immers enkel het werk, niet de 
werking van de voorstelling, niet haar geconcentreerde, ge-
richte stilering of codering, die ze met haar kortzichtige natu-
ralistische blik (vaak in tegendraadse richting of vanuit een 
'dode hoek') doorkruist en stillegt. Ze herleidt de (semioti-
sche) alchemie van het theatrale proces tot de chemische 
platitude van het fotografische. En als klap op de vuurpijl: "Als 
ik in fotografie het theatrale wil laten zien (...) dan toon ik 
modefoto's, geen theaterfotografic." Want modefotografie 
heeft "de illusie zelf als haar onderwerp." Beter gezegd : ze 
verkoopt ze ("wc don 'l sell dollies, we sell dreams"), gebruik-
makend van een "expliciterende didactiek," die inderdaad 



niets te onthullen h e e f t : zij is namelijk pure conventie, gerei-
nigd van elk hinderlijk spoor, elke niet-geïntendeerde plooi of 
geste die naar buiten zou kunnen wijzen en de immanente 
retoriek zou kunnen verstoren. Deze perfecte incorporatie 
van een willekeurige "vorm-idee", deze risicoloze conventie, 
poogt zij in alle "economische duidelijkheid" en zonder "ge-
nante geweldpleging" de kijker-koper aan te praten en aan te 
passen. Al is deze verkoop van d romen die meestal de illusie 
van identiteit en individualiteit garandeert , ook weer niet zo 
onschuldigals ze zich wil voordoen. Maar dat is nog een andere 
discussie. 

Mijns inziens schiet Lauwaerts modefotograf ie zowel aan de 
essentie van de fotografie als aan die van het theatrale voorbij, 
ook al kan men de mees te van zijn beweringen niet echt 
ontkennen : de categorie 'illusie' is uiteraard niet vreemd aan 
het theater en het wezen van de fotografie kan ongetwijfeld 
naturalistisch worden genoemd. Maar de onloochenbare re-
ferentialiteit van de foto getuigt van een naturalisme dat veel 
radicaler is dan Lauwaert wil suggereren; en qua essentie is ze 
bovendien wars van het naturalistische pathos dat haar wordt 
toegeschreven ("acteurs als zweterige arbeiders.") Daa rom 
kan men de fo to net zo goed onnaturalistischer noemen dan 
welk andere 'afbeelding' van de werkelijkheid ook. De foto 
toont de blijvende afwezigheid van wat is geweest, een letter-
lijk f ragment of "tranche de vie" dat de (illusoire) continuïteit 
van het nu onderbreekt en ons confronteer t met een werke-
lijkheid die in geen Nu meer geïncorporeerd kan worden (of 
toch niet zonder een rest,een schaduw,die haar essentie be-
vat), een verleden zonder toekomst , een verstild leven : nature 
morte. Z e toont een werkelijkheid die geen tegenspraak duldt 
en toch op geen enkele wijze 'gecorroboreerd ' kan worden. 
Haar evidentie is allesbehalve vanzelfsprekend of 'natuurlijk' , 
maar evenmin 'cultureel ' bepaald, d.w.z. effect van een be-
paalde code, ook al kan een bepaalde semiotiek - b.v. die van 
de modefotograf ie - die indruk wekken. 

O m al die redenen n o e m d e Roland Bar thes de waarheid van 
de fotografie waanzinnig, tenminste wanneer men het absolu-
te realisme van de foto niet tempert door "haar schouwspel 
onderdanig te maken aan de beschaafde code der volmaakte 
illusies," - Lauwaerts modefotograf ie (die een perfecte kunst 
wil maken van de fotografie) - maar in haar "het ontwaken 
trotseert van de onherleidbare werkelijkheid." Dan schenkt de 
foto ons een zinnelijkheid die door geen code restloos gerecu-
pereerd kan worden. 

Het di lemma naturalisme/conventie is dus niet het probleem 
van de theaterfotograaf , of toch niet zijn di lemma, maar dat 
van de fotografie, van het wezen van de fo to zélf. En eigenlijk 
ook van het hedendaagse theater. Het is haar typerende on-
beslisbaarheid die haar altijd - zelfs al poogt ze dit te verbergen 
- tot een grensteken maakt, een teken aan de grens van de 
semiose, weerbarst ig voor de-en recodering. Men kan de 
waarheid van de foto niet lezen, zegt Barthes. Hij bedoelt net 
hetzelfde als Walter Benjamin als die erop wijst dat de analfa-
beten van de toekomst niet de fotografie-onkundigen zijn, 
maar de fotografen die hun eigen foto's niet kunnen lezen. Zij 
hebben geen oog voor de cryptische sporen van een werke-
lijkheid - het Optisch Unbewufite - die tussen de plooien van 
elke semiose valt, in die coulissen van de tijd die het teken in 
zichzelf scheiden en het even blootstellen alvorens de "be-
schaafde" codering (en decodering) deze materialiteit als 
"vorm-idee" binnen een gesloten tekensysteem (of wat e r v o o r 
doorgaat) inlijft. Z o wordt de sublieme zinnelijkheid van die 

even ongrijpbare als onherleidbare werkelijkheid getemd. Die 
coulissenmetafoor - ze komt van Lauwaer t zelf - brengt ons 
naar het theater . 

Is illusie een essentiële categorie van het theater ? Ongetwij-
feld. Alleen verwondert mij Lauwaerts ongenuanceerde en 
bovendien bijzonder achterhaalde visie op de wijze waarop 
theater zich tot deze essentiële categorie zou verhouden -
theatraliteit identificeert zich voor Lauwaer t namelijk met het 
illusionaire tout court . Het theater is dan een botte magique 
die illusies produceert , alsof de geschiedenis van het theater 
ophoudt voor 1900. Alsof het theater vandaag (maar ook 
gisteren al) zich niet heeft ontwikkeld tot een ru imte waarin 
theatraliteit op theatrale wijze binnenstebuiten gekeerd en 
bevraagd wordt, en alsof die theatrale reflectie (waarin het 
denken eindelijk zijn plaats gevonden h e e f t : die van de scène) 
een soort afwijking zou zijn van haar essentie in plaats van een 
bevrijding, een waarachtiger tonen van die essentie. En alsof 
het verlangen naar illusie zonder meer tegengesteld zou zijn 
aan een verlangen naar desillusie. Een al te simpele binaire 
logica die door het (moderne) theater op het spel en misschien 
ook wel buiten spel wordt gezet. Z e heeft plaatsgemaakt voor 
een mentaal gebeuren - geen proces, maar een wrijving tussen 
geest en tekens, die hun wederzijdse inscriptie aftast -. 'Aan 
gene zijde' van het pathos van Lauwaerts illusie- theater en 
het al even "naturalistische" pathos van de fotografie (volgens 
Lauwaert ) wordt een luciditeit 'ontwikkeld'die verwant is met 
de waanzinnige waarheid van de foto, mystiek en banaal, 
zinnelijk en onthecht tegelijk. Z e doet immer de stof, het 
'gedachteloze' proza oplichten waaruit thca te rdromen (en 
dat zijn er geen andere dan die waarmee wij op elk ogenblik 
leven) zijn gemaakt . Ik zou dit zoeken met een zin uit Botho 
Strauß' Trilogie des Wiedersehens - niet toevallig een theater-
stuk waarin de fotografie een centraal thematisch en s t ructu-
reel gegeven is - "eine nicht nachlassende Mühe um Alltäglich-
keit" willen noemen. 

Dat verwijst naar de brutale maar ook weerloze nuchterheid 
van (het wezen van) de fotografie én het theater, waarin zij 
hun tegelijk prozaïsche en ' t ranscendente ' werkelijkheidska-
rakter tonen. Tonen , in de zin van Wittgensteins "Es gibt 
Unaussprechliches. Dies zeigt sich. Es ist das Mystische" : de 
gemarginaliseerde materialiteit van het denken en spreken, 
hun rituele uitwendigheid die, voor wie het wil zien (en tonen 
: zoals Ritsema in het m.i. complementai re Wittgenstein incor-
porated en Het Heengaan), een ongehoord en ongezien feest 
is van nauwelijks te coderen tics, verbale en lichamelijke idio-
syncrasien en diacritische tekens die ons - en dat is het mystieke 
- waarachtig te denken (en te d romen) geven. Ook al worden 
zij door de zelfgenoegzaamheid van het denken (én d romen) 
weer uitgesloten. De door Lauwaert als ontluisterend gedood-
verfde 'coulissenkijk' van de ( theater-) fotografie, die de the-
atrale voorstelling vanuit haar dode hoek(en) bekijkt en pre-
cies daarom oog kan hebben voor deze 'andere scène' van de 
'geconcentreerde, uiterst bewuste projectie' , is meer en meer 
verschoven naar het theater zelf. Dat wil 'zichzelf - het hele 
theatrale gebeuren tussen scène en toeschouwers - vanuit 
dode hoeken bekijken met blikken die niemand meer toebe-
horen, d.w.z. die niet langer intentionele blikken zijn. De 
souvereine blik van wie 'het beeld zelf wil instellen' om even 
te genieten van de schone schijn, wordt 'gecounterd ' door een 
andere blik die voor mij een moeilijk te definiëren ethisch 
karakter heeft : "denn da ist keine Stelle,/die dich nicht sieht. 
Du mußt dein Leben ändern." (Rilke) 

Bart Philipsen 



DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN 

SHAKESPEARE 

Shakespeare is wellicht de meest gespeelde toneelauteur. M a a r wat betekent een dergelijke ui tspraak ? 
Wat bedoelt men wanneer men zegt dat zijn thematiek universeel is, dat zijn stukken van alle tijden zijn ? 

Shakespeare duikt op in alle theatercircuits, in grote en kleine zalen, als systeembevest iger en als 
systeemverstoorder . Shakespeare kan een publiekstrekker zijn ( R o m e o en Julia van D i r k T a n g h e ) , kan 
zich moei te loos inpassen in de heersende theatercodes. Shakespeare kan pure avant-garde zijn en alles 

doorbreken wat er op een bepaald ogenblik aan theaterfatsoen bestaat (Jan Decortes KingLear). 
Shakespeares teksten hebben de mysterieuze aantrekkingskracht van zwarte gaten in de ruimte, waarin 

al les verdwijnt, tot en met de tijd toe. In nog een andere betekenis zijn de teksten van Shakespeare zwarte 
gaten : het zijn lege plaatsen die altijd opnieuw ingevuld wil len worden. Missch ien is dat het geheim van 

Shakespeare : niet zijn overstelpende rijkdom waarin voor elk wat wils is, maar wel zijn onontkoombare en 
dwingende leegte. 

Iedere enscenering is een invulling. 
Iedere invulling is een reeks vragen en 
antwoorden, mogelijkheden en keu-
zes. Een oudere tekst stelt daarenbo-
ven een aantal specifieke vragen. Vra-
gen naar de vertaling of een mogelijke 
bewerking, vragen naar de historische 
context of actualisering van de fabel, 
vragen naar de verhouding tot de tra-
ditie en de canon,... Vragen en ant-
woorden die niet alleen binnen het ge-
sloten cocon van artistieke overpein-
zingen ontstaan, maar eveneens be-
paald worden door de praktische en 
economische context van het theater-
circuit. 

De vier Shakespeares die in dit arti-
kel ter sprake komen, kwamen alle vier 
op Nederlandse bodem, bij Neder-
landse theaters of produktiehuizen lot 
stand. Toch is de inbreng van de Vla-
mingen opvallend. Sam Bogaerts re-
gisseerde bij Toneelgroep Amsterdam 
King Lear. Ivo van Hove (Met Jan 
Versweyveld, Klaas Tindemans en en-
kele Vlaamse acteurs) ensceneerde 
Richard II bij Het Theater van het 
Oosten in Arnhem, één van de Neder-
landse theatervoorzieningen. De vier 
jonge Turken van Stan werkten onder 
begeleiding van Matthias de K'oning 
aan Rosalinde, naar As you like it een 
Toneelschuurprodukt ie . Alleen de 
King Lear Junior van Alize Zandwijk, 
ook bij Toneelgroep Amsterdam, lijkt 
een 'zuivere' Nederlandse aangelegen-
heid. 

Weerhaken 

Met de oprichting van De Tijd in 
1987 stapte Van Hove over naar de 
grote zalen en de grote middelen. On-
geveer gelijktijdig maakte hij de sprong 
van sterk beeldend theater naar het 
ensceneren van de grote teksten uit het 
toneelrepertoire (Shakespeare, Schil-
ler, O'Neill, Wedekind). Deze ver-
schuiving impliceerde een zoeken naar 
een nieuwe integratie van regie, dra-
maturgie en scenografie. De afstand 
die sindsdien is afgelegd is gevoelig 
merkbaar, maar tegelijk blijven nog 
een aantal onopgeloste spanningen 
hun sporen trekken in de enscenerin-
gen. Ricliard II is in dat opzicht ken-
merkend voor de fase waarin het thea-
tervan Van Hove/Versweyveld/Tinde-
mans zich op dit ogenblik bevindt. 

Ricliard II is één van Shakespeares 
zgn. historyplays. Shakespeare schreef 
een hele reeks van koningsdrama's, 
waarin hij zich bezighoudt met de fi-
guur van de heerser en het probleem 
van de legitimatie van de macht. Ri-
cliard II is chronologisch het eerste 
deel van die cyclus en vertelt het ver-
haal van de usurpatie van de konings-
t roondoor Hcnry Bolingbroke (Henry 
IV) nadat deze door koning Richard II 
onrechtmatig het land was uitgewezen. 
In zijn inleiding op Gerrit Komrijs ver-
taling, meteen het tekstboekje van de 
voorstelling, gaat d ramatu rg Klaas 

Tindemans vrij uitvoerig in op de his-
torische context van het hisloiy play. 
I lij gaat een discussie aan met de klas-
sieke Shakespeare- interpretatie. Het 
dramatische conflict in Ricliard II dat 
men traditioneel interpreteert als een 
botsing tussen de statische en ceremo-
niële middeleeuwse orde van Richard, 
en een nieuwe orde die zich, nog onze-
ker van zichzelf, aankondigt in Boling-
broke, dat conflict leest Klaas Tinde-
mans als een ideologische machtsstrijd 
tussen het "absolutisme" van Richard 
en het "reactionair feodalisme" van 
Bolingbroke. Van een geschiedenis in 
termen van vooruitgang is er bij Tinde-
mans geen sprake : "Spreken over de 
politieke vooruitgang van de mens is 
even onzinnig als spreken over de ero-
tische vooruitgang." Deze cyclische ge-
schiedenisopvatting was ook al aanwe-
zig in d e Macbelh-cnsccnenng van 
1987 en maakt het stuk inhoudelijk 
transparant voor de politieke actuali-
teit in Oost-Europa (de machtswissel 
in Roemenie). De dramaturgische uit-
eenzetting van Klaas Tindemans blijft 
uiteindelijk, hoe interessant ook, vrij 
abstract, in die zin dat zij weinig te-
weegbrengt in de enscenering. Het 
lijkt alsof de voorstelling zich weinig 
gelegen laat aan dergelijke discussies 
en oneerbiedig de traditie met de voe-
ten treedt. Toch is Van I loves Richard 

II al bij al een klassieke voorstelling 
geworden. Klassiek omdat Van Hove 
zich een getrouw navolger toont van de 
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structuur van Shakespeares drama en 
de conflicten daarin besloten. 

Richard II (Bart Slegers) is een erg 
jonge koning. Erg jong, onrijp en 
speels is ook de groep van favouriles 
die voortdurend rond hem hangen, 
een b e n d e " o n g e s c h o r e n l e fgo -
zers"(Kester Freriks). De omgang met 
elkaar is fysiek, ongedwongen en non-
chalant. Het contrast met de oudere 
generatie (Gaunt, York) is erg groot, 
een verschil van bijna twee generaties. 
De ouderen staan voor een conserva-
tief patriottisme, de jongeren zijn of-
wel rebel (Bolingbroke) ofwel profi-
teurs van de macht . Shakespea re 
maakt het de toeschouwer onmogelijk 
om duidelijk partij te kiezen voor een 
bepaald kamp : de sympathie/antipa-
thie voor Richard en Bolingbroke ver-
loopt volgens twee tegenovergestelde 
curves. Klaas Tindemans noemt Ri-
chard Heen "kubistisch drama" omdat 
het de toeschouwer een centraal per-
spectief weigert. Van Hoves regie 
doet Shakespeare op dit punt recht. 
Mede dank zij een knappe acteerpres-
tatie van Bart Slegers. Zijn soms nogal 
zwaarwegende pathetische stijl heeft 
hij verbreed tot een veelzijdiger en 
speelser gamma. De theatrale en cere-
moniële koning voor wie men Richard 
gewoonlijk houdt, wordt bij Bart Sle-
gers een gevaarlijke en luciede ont-
maskeraar van de macht, een angry 
young man die op een wat hamerende 
maar tegelijk muzikale manier omgaat 
met de verzen van Shakespeare. Een 
bewijs dat Van Hove erin slaagt om 
met grote teksten een zegging te vin-
den die de brug kan slaan tussen scène 
en publiek. 

Toch stapt Van Hove niet buiten de 
door Shakespeare uitgezette 'psycho-
logie'van de personages. Waarom blij-
ven bv. de vrouwenrollen gevangen 
binnen een traditionele interpretatie 
als vertegenwoordigers van het 'ge-
voel', het 'ondogmatische' ? De vrou-
wen in Richard II hebben eigenlijk al-
leen maar een soort van contrapunti-
sche koorfunctie en zijn uiteindelijk 
niet meer dan een emotionele voet-
noot bij het gebeuren. Dat lijken mij 
de plaatsen waar een Shakespeare -
tekst opengebroken kan worden en 
stof kan leveren voor meer weerbarsti-
ge ensceneringen. 

Het meest besproken onderdeel van 
Van Hoves produkties is wellicht de 
scenografie van Jan Versweyveld. Om-
kijkend naar Don Carlos bijvoorbeeld 
wordt duidelijk dat Versweyveld werkt 
aan een scenografie die zich ten op-
zichte van de enscenering minder au-

tonoom verhoudt. De scène in Richard 
II wordt beheerst door een berg aarde 
die metaforisch staat voor Engeland. 
O p die hoop aarde staan kleurrijke 
bloemen. Het is ook de plaats waar de 
troon van Richard staat. Op het einde 
van de voorstelling zal de kale berg 
aarde het graf worden van de vermoor-
de Richard. Kaal omdat tijdens de be-
kende tuinmanscène de bloemen niet 
gesnoeid worden maar geplukt. In zijn 
d ramaturg i sche ui teenzet t ing gaat 
Klaas Tindemans uitgebreid in op het 
pastorale taalgebruik als een verhul-
lend machtsdiscours. In de tuinman-
scène wordt, volgens Klaas Tinde-
mans, geen allegorie gegeven van hoe 
een wijs bestuurd land er zou moeten 
uitzien (namelijk als een goed onder-
houden tuin), maar wordt het pastora-
le taalgebruik ontluisterd. Dit inzicht in 
de werking van taal en het idee over de 
ontluistering van hel pastorale taalge-
bruik had tot meer kunnen leiden dan 
nu te zien is op de scène. De enscene-
ring maakt deze inzichten niet waar. 

Het centrale 'probleem' van Vers-
weyveld scenografie is al vaker op ge-
wezen, zijn neiging lot verzelfstandi-
ging. Veralgemeend zou je een rudi-
mentair onderscheid kunnen maken 
tussen illustratie, beeld en vorm. Bij de 
illustratie gaat de inhoud eraan voor-
af : een illustratie voegt in principe 

niets toe en heeft als enige functie zich 
zo transparant mogelijk te maken voor 
de inhoud. Bij de vorm bestaat de in-
houd slechts in de vormgeving : pas in 
de vorm toont zich de inhoud. Het 
beeld tenslotte maakt zich los van de 
inhoud en streeft een zekere zelfstan-
digheid na. De illustratie lijkt me voor 
Versweyveld geen relevante categorie. 
Zijn scenografie is een scenografie van 
'beelden' veeleer dan van 'vormen'. 
Enkele voorbeelden kunnen dit ver-
duidelijken. 

O p een viertal m o m e n t e n in de 
voorstelling wordt de aandacht duide-
lijk gevestigd op de verticale as van de 
scène. Ik beperk me tot de meest spec-
taculaire scène : Richard die afdaalt 
van de ijzeren trap op hel ogenblik dat 
hij eigenlijk onttroond wordt. De ver-
ticale as is voor Van Hove van essenti-
eel belang omdat ze de verhouding tot 
het goddelijke symboliseert. Voor mij 
is deze scene een 'beeld'. Natuurlijk is 
het mogelijk om aan dit beeld een be-
tekenis toe te kennen die terugkoppelt 
naar de voorstelling. Maar dat is een 
betekenistoekenning achteraf, en niet 
op het moment zelf dat het beeld als 
'vorm' had gebruikt kunnen worden. 
Het beeld wordt dominant ten opzich-
te van de inhoud en verzelfstandigt 
zich met als gevolg dat de betekenis 
devalueert. De verticale as als beeld 

Richard II 
(Theater Van Het 
Oosten ) 
Foto Pan Sok 
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KingLear van de verhouding tot het goddelijke 
(Toneelgroep wordt voor mij nooit een relevante ca-
Amsterdam) tegorie om Richard II te begrijpen. 
Foto Keoon Daarnaast blijft de vraag waardoor het 

'goddelijke' in onze geseculariseerde 
samenleving nog kan ingevuld wor-
den. Om een dergelijke problematiek 
aanvaardbaar te maken is meer nodig 
dan een louter verticale beweging op 
de scène. Het beeld van de trap krijgt 
voor mij alleen enige betekenis wan-
neer ik het opnieuw op mensenmaat 
snijd: ik zie Richard dan als een televi-
siester of een staatshoofd zichzelf the -
atraliseren, zichzelf ensceneren. Be-
gint niet haast iedere televisieshow met 
een afdaling van een trap ? Is niet 
iedere afdaling van een staatshoofd uit 
een vliegtuig een soortgelijke enscene-
ring van zijn macht ? 

Het is zeker niet zo dat Verswey-
velds scenografie alleen maar 'beel-
den' in de hoger geschetste betekenis 
van het woord zou opleveren. Een te-
genvoorbee ld . Het vierde bedrijf 
opent met een rechtszitting. In Van 
Hoves enscenering wordt een lange ta-
fel (de breedte van de scène) naar het 
publiek toe opgesteld. De edelman-
nen met ontbloot bovenlijf trekken een 
wit hemd aan : de nieuwe machtheb-
bers installeren zich. De lange tafel 
roept een hele reeks asociaties o p : een 
soort van Laatste Avondmaal, één of 
ander partijcongres en in de actuele 
politieke context : de tafel in de geïm-

proviseerde televisiestudio die dienst 
deed als hoofdkwartier voor het 'Front 
voor Nationale Eenheid', waar dage-
lijks Securitate-agenten of slachtoffers 
van het regime in het openbaar beken-
tenissen kwamen afleggen. De tafel 
wordt voor mij wel een thea t ra le 
'vorm' voor het dramatische conflict 
tussen oude en nieuwe machthebbers. 

Richard II is een te weinig weerbar-
stige voorstelling geworden. De lec-
tuur van de Shakespeare tekst en de 
theatralisering hebben te weinig scher-
pe kantjes waaraan de toeschouwer 
blijft hangen. Er is na de voorstelling 
geen 'rest ' : alles lijkt op de scène te zijn 
gezegd. 

Vertalen en bewerken 

De geschiedenis van de Shakcspea-
revertaling is een bibliotheek apart. 
Toch is vertalen geen academische 
aangelegenheid, maar een bepalend 
moment voor zowel dramaturgie en 
regie. Iedere vertaling impliceert een 
hele reeks keuzes die ook voor de en-
scenering van belang zijn. Vandaar dat 
bestaande vertalingen zelden integraal 
gespeeld worden. Vaak wordt er een 
nieuwe vertaling gemaakt, omdat be-
staande niet meer voldoen aan de ver-
anderde theaterpraktijk. Zowel Van 
Ilove als Bogaerts deden een beroep 
op Gerrit Komrij. De vertaling van 

Richard II werd in de pers omschreven 
als "taai maar muzikaal" (Gazet van 
Antwerpen) , "weerbarstig" (NRC) , 
"taaie lange lappen verwrongen tekst" 
(VN). Hoger werd er al gewezen op 
het ceremoniële karakter van Shakc-
speares schriftuur in Richard II. Kom-
rij probeert die ceremoniële en vaak 
gemaniëreerde taal zo nauwgezet mo-
gelijk in het Nederlands om te zetten. 
Sommige passages klinken in het Ne-
derlands even duister als in het Engels. 
Vergelijk "Now He that made me 
knows I see thee UIJI 'II in myself to see, 
and in thee, seeing iü" en "Nu, wie mij 
schiep, Hij weet : ik zie jou ziek,/In 
aanblik ziek en ziek in blik, jou ziek 
ziend." Soms wordt het Nederlands 
veel plechtstatiger dan het origineel 
(en haast onbegrijpelijk) : Mowbrays 
opmerking "Lel nol my cold words here 
acctise my zeal" luidt in Komrijs verta-
ling "Verwijt mijn ijver niet mijn koele 
woord hier." Andere passages getuigen 
dan weer van een compacte poëtische 
zegging: "Uien alltoo late comes coun-
sel to be heard / when wil! doth mutiny 
witli wit's regard", vertaalt Komrij erg 
mooi als volgt: "Te laat komt raad om 
nog gehoord te worden/waar drift het 
wikkende verstand verstoot." 

Van IIovcs trouw aan de schriftuur 
van Komrijs vertaling staat in schril 
contrast met de houding die Sam Bo-
gaerts, en niet alleen in deze produktie, 
tegenover de tekst aanneemt. Voor 
Bogaerts is de tekst slechts een ver-
trekpunt in het theatrale proces. Dc 
gespeelde tekst van King Lear, die 
naast de vertaling van Komrij in het 
tekstboekje is opgenomen, is het werk 
van een viertal personen : regisseur 
Sam Bogaerts , d r ama tu rge Janine 
Brogt, de acteurs Ton Lutz en Peter 
Oosthoek. In een VN-bijlage merkt 
Ton Lutz over Komrijs vertaling op: 
"(...) die is bij flarden erg goed en dan 
weer krijg je de indruk dat hij er met 
dc pet naar heeft gegooid." In haar 
inleiding wijst Janine Brogt erop dat 
K o m r i j s ve r ta l ing de "onmisba re 
bouwstenen aanreikt voor een voor-
stelling van King Lear die recht wil 
doen aan zijn tragische, groteske en 
komische en schokkende kanten." De 
meeste ingrepen op de vertaling heb-
ben te maken met het schrappen van 
herhalingen en (vanuit onze theaterco-
des) overbodige replieken. Ook dc syn-
taxis wordt dichter naar de spreektaal 
toegehaald door het vermijden van in-
versies en opstapelingen van participia. 
Eén voorbeeld moge volstaan. Het 
moment waarop Lear Kent het land 
uitjaagt, vertaalt Komrij als volgt: 
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Iloor, ketter. 
Bij al je leenmanplichten, hoor 

naar me 
Omdat je ons onze eed wou laten 
breken 
-Iets ongehoords- en met 
misplaatste trots 
Je tussen ons besluit en onze 
macht drong 
Wat onze aard noch onze rang 
kan dulden, 
Zal ik weer heerser zijn : ontvang 
je loon. 
Vijf dagen gunnen wij je om te 
zorgen 
Voor wat je tegen 's werelds nood 
beschut; 
Om op de zesde je gehate rug 
Ons rijk te hebben toegekeerd : 
tien dagen 
En je verbannen lijf treft men hier 
aan 
Het zal je dood zijn. Weg ! Bij 
Jupiter, 
Herroepen wordt dit niet. 

Bij Bogaerts (e.a.) luidt deze 
passage: 

Luister, ketter! 
Wij gunnen je vijf dagen om te 
zorgen 
Voor wat je tegen 's werelds nood 
beschut 
Om op de zesde je gehate rug 
Ons koninkrijk te hebben 
toegekeerd. 
Als na tien dagen je verbannen lijf 
Wordt aangetroffen, is je dood 
een feit. 
Bij Jupiter. Ook dit wordt niet 
herroepen. 

Komrij laat de Engelse aanspreekti-
tels onvertaald. Bogaerts speelt mee 
en gaat daarin nog verder. Sommige 
personages gebruiken Engelse uit-
drukkingen als tussenwerpsels of als 
uitroepen ("Is Ihis nol lypical ? " en '7 
see the business"). Bogaerts laat Bur-
gundy een komische mengeling van 
Frans en Engels spreken: "Pardon me, 
royalSir, geen electie in zo'n condities." 
De acteur die de koning van Frankrijk 
speelt is een franstalig acteur. Een van 
de dienaars vertaalt voordurend naar 
het Nederlands. Bogaerts speelt graag 
met taal. Gloucester herhaalt als een 
soort van tic in de eerste scène telkens 
de laatste zin van zijn repliek. De nar 
van Lear s tot ter t : zijn spitsvondigheid 
en zijn ontmaskerende verbaliteit ko-
men daarmee enigszins op de helling te 
staan. 

Te veel resten 

Het lijkt erop alsof Bogaerts in al die 
kleine verschuivingen een soort van 
commentaar heeft willen geven op de 
verbaliteit van het stuk. Alsof woor-
den uiteindelijk ontoereikend zijn. En 
gaat het stuk daar uiteindelijk niet 
over? Cordelia vindt de juiste woor-
den niet en zwijgt. Lear luistert naar 
de verkeerde woorden. De laatste re-
pliek van het stuk vat dit alles samen. 
Bij het lichaam van de dode Lear zegt 
Edgar: "Speak what we feel, not what we 
ouglit to say." Deze passage is in de 
voorstell ing weggevallen. In plaats 
daarvan richt Kent zich tot het publiek 
en probeert iets te zeggen, raakt ver-
strikt in zijn woorden en geeft het ten-
slotte op. Waarop een voorbijgaande 
dienaar laconiek opmerkt: "Wittgen-
stein ! ?", wellicht verwijzend naar diens 
bekende uitspraak: waarover men niet 
spreken kan, moet men zwijgen. De 
voorstelling eindigt weliswaar niet in 
stilte, maar wel met het slotkoor uit 
Mozarts Die Zauberflöte, 

In een interview met de N R C zegt 
Ton Lutz dat het "filosofisch concept" 
achter de Lew-voorstellingen het af-
breken "van de façade van het koning-
schap" is. Veralgemeend kan men stel-
len dat King Lear over een démasqué 
van de mens gaat. Janine Brogt heeft 
het in de inleiding op de tekstuitgave 
over "een afdaling in een aards inferno, 
waar geloof, hoop en liefde geen toe-
gang meer hebben, maar waar, para-
doxaal, waarheid en waardigheid ge-
vonden worden." Die beweging van 
een démasqué naar waarheid en waar-
digheid zie ik op een aantal momenten, 
bij een aantal figuren (Gloucester, Ed-
gar), maar het is niet dat beeld dat ik 
overhou aan deze King Lear. Ik kan 
niet precies zeggen welk beeld ik over-
hou. Er gebeurt ontzettend veel op de 
scène dat moeilijk met elkaar te rijmen 
valt. Dat moet ook niet per se. Hel 
verrassende, het onsystematische, de 
stijlbreuk komt de levendigheid van de 
voorstelling alleen maar ten goede. De 
vermomde Kent die opschrikt wan-
neer hij zijn naam meent te herkennen 
in woorden als "gekend" of "bekend" is 
een mooie vondst. Alleen : er lijkt zo-
veel commentaar in de marge gegeven 
te worden, dat het onduidelijk wordt 
waarop. Zo nemen het duo Ileyn van 
der Heyden en Gijs de Lange, in pand-
jesjas en gymschoenen, een hele reeks 
van bijrollen voor hun rekening : rid-
ders, officieren, boden, dienaren, ho-
velingen, tolken ... In iedere scène dui-

ken ze wel ergens op bij één van de 
verschillende partijen. In de ene scène 
dood, in de volgende weer springle-
vend, vertegenwoordigen zij een soort 
van groteske vitaliteit. Bogaerts houdt 
van het groteske, het banale, de slap-
stick, de stijlbreuk. Hij houdt ook van 
decorvondsten. In Vrijdag kwam bijna 
het hele decor in beweging. In King 
Lear gebruikt Bogaerts ook enkele 
technisch vernuftige truukjes met het 
decor, vooral tijdens de eerste scènes, 
om daarna de scène de leegte te geven 
die haar toekomt. Ook hier misschien 
een démasqué. Op het einde van de 
voorstelling gebeuren dan weer een 
aantal dingen die haaks op die sober-
heid staan. De strijd tussen hel Engelse 
en het Franse leger wordt 'uitgebeeld' 
door een live- muziekuitvoering (met 
veel trompet en slagwerk). De voor-
stelling eindigt met een zangstuk. Tij-
dens de zang valt het achtergronddoek 
naar beneden en wordt een hemels-
blauwe wand zichtbaar. De laatste tien 
minuten zijn tekenend voor deze 
Lear : een mengeling van stijlen, van 
grotesk tot romantisch, een mengeling 
die een beetje de indruk geeft dat alles 
kan en alles mag. 

De figuur van Lear lijkt dan ook 
veeleer een contrapuntische figuur tot 
het 'chaotische' van de scène. De Lear 
van Ton Lutz is geen oude, vermoeide 
en lastige man, maar een nog vitale 
zestiger die, na zichzelf te hebben ont-
slagen van alle plichtplegingen die sa-
menhangen met de machtsui toefe-
ning, met een kleine groep getrouwen 
wil genieten van een aantal privileges 
zonder verantwoording te moeten af-
leggen. Lutz speelt ingetogen en be-
heers t . W a n n e e r Cordel ia op zijn 
vraag haar gekende antwoord geeft, 
valt er een lange stilte. Een onbewo-
gen en zwijgende Lear die des te meer 
prijsgeeft van wat er op dat ogenblik 
aan ontgoocheling en verdriet in hem 
woedt. Een moment waarop de scène 
gevuld wordt door datgene wat niet 
gezegd en niet getoond kan worden. 
Ook de waanzin scène op de heide is 
een ingehouden moment : de storm 
woedt in Lears hoofd. 

Deze King Lear van Bogaerts voegt 
zich op één of andere manier niet sa-
men. Niet dat de stukjes zich moeten 
samenvoegen tot een affe puzzel, maar 
de stukjes moeten wel tot dezelfde 
puzzel behoren. Dramaturge Janine 
Brogt over de onmogelijkheid om van 
King Lear een eenduidige interpretatie 
te geven: "De bodem van King Lear is 
een reeks paradoxen en dat betekent 
dat er geen bodem is en dat is dus nog 
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King Lear Junior 
(Toneelgroep 
Amsterdam) 

Foto Kees De Graaff 

een paradox." King Lear als een bo-
demloos stuk, een oneindige leegte. 
Bogaerts heeft, denk ik, die leegte pro-
beren te suggereren in de botsing tus-
sen de stijlen : tussen het groteske en 
het tragische, tussen de vondst en het 
pijnlijke, tussen het komische en het 
schokkende. Maar ik heb de indruk 
dat de leegte die zich opent in de kloof 
tussen beide termen te veel is gevuld 
met de eerste term : het groteske, het 
komische, de vondst. De leegte is soms 
te veel een goochelhoed, een grabbel-
ton in plaats van een bodemloos vat. 
Misschien laat Bogaerts Lear wel te 
veel 'resten' achter ? 

Kingetje Lear 

In de schoot van Toneelgroep Am-
sterdam kwam nog een tweede King 
Lear tot stand: King Lear Junior in een 
regie van Alice Zandwijk en gespeeld 
door jongeren van achttien tot twintig 
jaar. Vorig jaar ensceneerde zij bij To-
neelgroep Amsterdam een opgemerk-
te Voorjaarsontwaken ( c f r . Etcetera 
26, juni 1989) eveneens met jongeren. 
In tegenstelling tot Wedekinds stuk is 
King Lear geen voor de hand liggende 
tekst voor een jongerenproduk t ie . 
Het is in hoge mate een stuk over ou-
derdom. Weliswaar staat de verhou-
ding tussen ouders en hun kinderen 
centraal, maar dan vanuit het perspec-
tief van de ouders (Lear, Gloucester). 
Het is wellicht niet toevallig dat in de 

voorstelling van Zandwijk Edgar, de 
'goede' zoon van Gloucester, een vrij 
centrale plaats inneemt (hij doet dat 
althans in mijn herinnering) omdat hij 
het enige kinderperspectief is waar-
mee de toeschouwer kan sympathise-
ren (afgezien van Cordelia, maar haar 
tekstinbreng is gering). 

Voor deze enscener ing werd de 
Shakespearetekst aanzienlijk herwerkt 
(versoberd en ingekort) door Janine 
Brogt.ook al dramaturge bij Bogaerts 
Lear. De dramaturgie is in handen van 
Hans van den Boom, voormalig artis-
tiek leider van De Blauwe Zebra (die 
zichzelf sinds enige tijd heeft opgehe-
ven). Vergis ik me als ik in het gebruik 
van zang, muziek en herhaling van be-
paalde tekstfragmenten ter intensifië-
ring van een scène, mede de hand zie 
van Van den Boom ? Anders dan bij 
de Lear van Bogaerts waar het zang-
stuk een v r e e m d e epi loog vo rmt , 
maakt de muzikale ondersteuning hier 
een geïntegreerd deel uit van de voor-
stelling. 

King Lear Junior opent met een still, 
een bevroren beeld, waarbij de perso-
nages in groepjes naar elkaar kijken en 
zo de basisconflicten van het stuk to-
nen. Dan keert de groep zich plots naar 
het publiek. En meteen wordt duide-
lijk dat het publiek dicht op de huid van 
de spelers zal zitten. De bovenzaal van 
de Amste rdamse s tadsschouwburg 
geeft alle kansen aan een dergelijke 
intimiteit. De enscenering is gewild so-
ber en alle aandacht gaat naar een zo 

gewoon mogelijke zegging van de tekst 
die alleen vanuit een persoonli jke 
emotionaliteit van de spelers wordt in-
gevuld. De rollen worden dicht op het 
lijf gehouden. Er wordt naar een zeke-
re stilering gestreefd zowel in de karak-
terisering als in de vormgeving. Perso-
nageszijn herkenbaar aan een bepaald 
fysiek teken : de brede glimlach van 
Cordelia, het loeren van Edmund, het 
uitgestreken gezicht van Goneril, het 
geniepige lachje van Oswald, de ele-
mentaire gebarentaal van de stomme 
man (ook hier wordt de nar zijn verba-
liteit ontnomen). De ouderdom van 
Lear wordt sober maar treffend aange-
duid doordat hij zich tweemaal verslikt 
in een glas wijn. Stilering is er ook in de 
vormgeving : de bewegingen en de 
configuraties van de personages zijn 
gewild. O p een sobere maar suggestie-
ve wijze wordt gebruik gemaakt van de 
weinige attributen op de scène.De ge-
welddadige scènes (het ogen uitsteken 
van Gloucester, de storm) worden be-
geleid met pianospel en collectieve 
zang. De vormen van stilering helpen 
de afstand de dichten tussen de tekst 
en de ervaringswereld van de jongeren. 
De kracht van de enscenering is de 
jeugd van de spelers, het vertrouwen 
dat zij hebben in hun aanwezigheid en 
in de aanwezigheid van de anderen. 
Een poëtische cn ontroerende voor-
stelling. 

Tekens van de huid 

Van de vier hier besproken produk-
ties gaat Rosalinde van Stan het verst 
in het bewerken van de originele 
Shakespeare tekst. Stan verraste aan 
het begin van dit seizoen met Yvonne 
op/achter de canapé naar Gombrowicz 
en Jan, scènes uil liet land, naar Tsje-
chov, respectievelijk begeleid door 
Matthias de Koning en Josse de Pauw 
(cfr . Etcetera, 28, december 1989). 
Matthias de Koning tekende ook voor 
de regie van Rosalinde. De bewerking 
die Stan maakte van Asyou like it ligt 
meer in het verlengde van het knip-en 
plakwerk van Yvonne op/achter de ca-
napé dan van de op de essentie van het 
gegeven gerichte dramaturgie van Jan, 
scènes uit hel land. De Shakespeare-
tekst is grondig verknipt. Enkele ele-
mentaire verhaallijnen blijven behou-
den : de verbanning van de hertog, de 
vete tussen de broers Orlando en Oli-
vier.de liefde tussen Orlando en Rosa-
linde ... Maar veel meer dan naar de 
betekenis, het verloop of de interpre-
tatie van het verhaal, gaat de aandacht 

28 F.TCETERA 29/90 28 



naar het 'spel' dat in de 'plooien' van 
de tekst ontstaat. Die plooien van de 
tekst worden haast letterlijk geënsce-
neerd: twee zwarte gordijnen, de cou-
lissen, hangen links en rechts van de 
scène, maar onttrekken slechts het bo-
venlichaam van de spelers aan het oog 
van het publiek. Rosalinde heeft weinig 
of niets te verbergen. Het gaat niet om 
interpretaties of verborgen betekenis-
sen. Het gaat om het spel, de opper-
vlakte, de huid. Scènes, situaties, ge-
beurtenissen worden slechts summier 
aangeduid, veeleer slechts aangeraakt 
en dan afgebroken. Enkele tekens vol-
taan. I Iet bos is een cassette met vogel-
gckwetter. Betekenissen voegen zich 
niet samen. De jongens lopen rond in 
een strakke maillot die misschien naar 
de hoofse middeleeuwen verwijst. De 
meisjes dragen ouderwetse schoenen, 
een lange broek en een wille bh. Da-
miaan de Schrijver verschijnt soms in 
een lange zware mantel. Precies in hel 
uitstel van een vaste betekenis ont-
plooit zich het 'spel' en is er plaats voor 
een veel directere relatie tussen scène 
en publick. 

I let 'spel' ontstaat in het 'hier en nu' 
van de scène in confrontatie met het 
publiek. Precies d a a r o m is het zo 
vluchtig en ongrijpbaar. Het is niet ge-
bonden aan de tekst. De replieken ko-
men als het ware in een andere 'bed-
ding' terecht en vertellen daar een an-
der verhaal dan in de Shakespearc-
tekst. Toch gaat het hier niet om een 
'commentaar op', meen ik, maar vee-
leer om een 'spel met/in de marge van', 
en die marge, het spel, wordt uiteinde-
lijk belangrijker dan het verhaal zel f : 
Orlando (Frank Vercruyssen) die hon-
derden papiertjes in de lucht werpt 
met daarop gedichtjes voor Rosalinde, 
de dans van Damiaan de Schrijver ach-
ter de coulissen op muziek van Public 
Encmy, het 'ballet' van de verbannen 
hertog en één van zijn edelmannen in 
het woud... De acteurs wisselen snel en 
probleemloos van personage zonder 
dat het geheel onoverzichtelijk wordt. 
Toch een opmerking bij de rolverde-
ling : de verhouding tussen Jolente de 
Keersmaeker (als Rosalinde) en Waas 
Gramser (als Celia) lijkt te veel op het-
geen we in de vorige produkties heb-
ben gezien en mag niet verstarren tot 
een systeem. 

Op straffe van de voorstelling ge-
weld aan te doen door een te abstracte 
uiteenzetting, wil ik toch even blijven 
stilstaan bij de twee citaten in het pro-
grammablaadje. Het eerste citaat is 
een fragment uit een tekst van Schön-
berg over Opus 9 van A. Webern en 

eindigt als volgt: "Bilt to express a novel 
in a single gestwe, a joy in a brealli -sncli 
concenlralion ean only be present in 
proposition to the absence of self-pity." 
Misschien sluit dit wel aan bij wat ik 
hoger opmerkte. Misschien is zelfme-
delijden bij de acteur zoiets als een 
verkeerd begrepen diepte, een ver-
keerd begrepen innerlijkheid. Wordt 
hier een psychologisch inlevende ma-
nier van acteren bekritiseerd ? In het 
tweede citaat, een fragment uit Regeln 
fiir Schauspielen, heeft Goe the het 
over een verkeerd begrepen vorm van 
naturalisme wanneer de acteurs doen 
alsof er niemand toekijkt. Met andere 
woorden, wanneer er gespeeld wordt 
alsof er een vierde wand staat : "Por the 
actor must always be conscious of two 
elements, namely, of the person wilh 
whom lie is engageil in conversalion 
and of the spectators." In een dergelijke 
verhouding tussen publiek en scène 
krijgt het 'zelfmedelijden' van de ac-
teur geen kans. Via regisseur Matthias 
De Koning sveze het mij geoorloofd 
het werk van Maatschappij Discordia 
hier even aan te raken. Discordia is, 
denk ik, al jarenlang bezig met een 
thea t raa l onde rzoek naar ac teren 
voorbij het 'zelfmedelijden' van de ac-
teur, naar een verhouding tussen scè-
ne en publick waarbij het publiek zelf 
de vierde wand is en dat plots gaat 
beseffen ook. Ik wil met deze vergelij-
king geen hypotheek leggen op het 
werk van Stan. Toch is hun keuze voor 
iemand als Matthias de Koning wel-

licht geen toevalligheid. De vier men-
sen van Stan zijn nog jong en ook dat 
(misschien vooral dat) spelen ze in 
deze Rosalinde uit. Geen grote gevoe-
lens. Alleen tekens van de huid. 

Slot 

De aantrekkingskracht van Shake -
speare blijft vooralsnog ongeschon-
den. De houdingen tegenover de Eli-
sabethaanse reus verschillen uiteraard 
aanzienlijk. Richard II lijkt me de 
meest klassieke van de vier voorstellin-
gen. Aan het andere eind van de 
schaal staat Stan met Rosalinde, een 
voorstelling die niks meer te maken 
heeft met wat voor filologische inter-
pretatie dan ook. De King Lear van 
Bogaerts gaat het meest expliciet een 
dialoog aan met de traditie, in die zin 
dat een aantal verwachtingen ten aan-
zien van hoe een Shakespeare-ensce-
nering er zou moeten uitzien, niet in-
gelost worden. King Lear Junior ten-
slotte staat misschien, een beetje los 
van deze discussie omdat de inzet er-
van anders is, nl. de confrontatie van 
zeer jonge acteurs met één van de gro-
te teksten uit het toneelrepertoire. En 
dat is precies het fascinerende van deze 
voorstelling: het laten invullen van een 
zo geconnoteerde 'lege plek' als King 
Lear door de frisheid en persoonlijke 
emotionaliteit van jonge mensen. 

Erwin Jnns 

Rosalinde 
(Stan) 
Foto Ben Van Duin 
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STALIN 
van GASTON SALVATORE 
vertaling: LUDO ABICHT 

regie: RONNIE COMMISARIS 
scenografie: 

JAN VERSWEYVELD 

met DRIES WIEME 
en HUIB ROOYMANS 

Een RVT-produktie 

EEN 
INDRUKWEKKENDE 

DIALOOG OVER 
KUNST EN MACHT 

22, 24, 25 maart 
en 4, 5, 7, 8 april 

om 20.30 u in zaal Monty 
Reservatie: Theaterwinkel: 

03/233.71.60 

Stalin leeft teruggetrokken in zijn zwaar bewaak-
te datscha ergens in de buurt van Moskou. Het is 
einde '52, begin '53, enkele maanden voor zijn 
dood. Maar Stalin wil niet sterven, wil geen af-
stand doen van zijn macht. Een alles overheersen-
de angst en een onzuiver geweten bezorgen hem 
slapeloze nachten. Hij heeft iemand nodig om 
luidop over zichzelf na te denken. Daarom laat hij 
de oude Joodse toneelspeler, Itzik Sager, na de 
voorstelling van 'Lear' afhalen. Stalin identificeert 
zich met de oude Lear die waanzinnig werd om-
dat hij geen afstand kon doen van zijn macht. Sta-
lin dwingt Sager tot een discussie over Lear om via 
deze literaire figuur zichzelf te definiëren. 
In hun nachtelijke gesprekken maakt Stalin Sager 
tot zijn nar; de nar die verplicht wordt de waarheid 
te spreken maar daarbij zijn leven riskeert. 
Zo ontstaat een dialoog over kunst, macht en po-
litiek. Een ongelijke dialoog omdat de éne macht 
heeft, de ander angst. 



E & C 

Z I J N A I D S 

Het Stuk - Stuk 
In Ondertussendoor 
Naar Vulvania 

T R I L O G I E 

2 3 / 0 3 / ' 9 0 
2 4 / 0 3 / ' 9 0 
2 5 / 0 3 / ' 9 0 

C L A U D E B R U M A C H O N & C I E L E S R I X E S 

Enige voorstellingen in België 
1 2 / 0 4 / ' 9 0 Red Zone 
1 3 / 0 4 / ' 9 0 Red Zone 
Derevo, onder leiding van Anton Adasinsky, is een originele en provocatieve 
evolutie het hedendaagse Soviët- theater , ontstaan uit de underground rocksce-
ne in Leningrad, met inspiratiebronnen die reiken van Tes t -Depar tment tot 
K a z u o - O n o . 

F O L I E 

0 5 / 0 4 / ' 9 0 Enige voorstelling in België 
Vrouweli jke kracht en vurigheid, samengebald in adembenemende choreo-
grafie van meervoudig laureaat Bagnolet. • 

1 0 / 0 4 / ' 9 0 
Slagwerk-vi r tuoos Han Bennink begeleidt geniale Jim van der Woude in een 
explosieve voorstelling. Beeldend improvisatietheater van de bovenste p lank: 
onzinnig en ernstig, cool en bezeten teglijk. 

C U L T U R E E L C E N T R U M B E R C H E M 
D R I E K O N I N G E N S T R A A T 1 2 6 - 2 6 0 0 B E R C H E M - A N T W E R P E N 
T I C K E T S E N I N F O R M A T I E 0 3 / 2 3 9 5 9 0 8 
De werking van het Cultureel Centrum Berchem wordt ondersteund door het Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Brilisch Council. AFAA. AVA-PARIERWAREN. ASLK. PULLMAN PARK HOTEL ontwerp + uitvoering: Z werk 

ASLKÜ 
we doen met u mee 

AVA PULLMAN 
PARK HOTF I 

'\Htui71Vtl 



e e n v o o r u i t - t e a t e r p r o d u k t i e 

naar Jean Cocteau 

V 

Dirk Roofthooft 

Katrien Meganck, William Phlips, Roger 

Dellaert, René Delen, Cuy Smekens, René Smet, 

Caby Degelin 

K U N S T E N C E N T R U M 20 t/m 24 - 26 t/m 28 maart 

\ / r \ r \ D \ I I T . r C K / T 2, 3, 9 t/m 14, 17 t/m 21, 23, 24 april-22 u 
VUUKUII * C 7 C / V / Tickets: 091-23 82 01 

St-Pietersnieuwstraal 23 • 9000 Gent 
Mmv het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Vooruil 89 • 90 wordt gespomord door knack D£Ma?se£w 

E miel 

t e k s t , r e g i e : 

m e t : 

r r Acteurs en Actrices in Cast 1990/1991 

De e n i g e p ro fess ione le c a s t i n g - d i r e c t o r y v o o r 

7 N e d e r l a n d s e en Belgische spelers ve rsch i j n t ieder j aa r aan he t b e g i n 

van h e t n i e u w e se izoen en l ig t overa l w a a r gecast w o r d t o p t a f e l . 

Inschr i jve n van 1 apr i l t o t 15 mei 

V o o r i n f o r m a t i e k u n t u ons dage l i j ks b e l l e n . 

Prinseneiland 11 
Postbus 718 
1000 AS Amsterdam 
Tel: 020-381398 

presenteert:* 

JOHN JESURUN LES LEVINE 
apr i l in Sha f fy thea t e r ( A m s t e r d a m ) m e i / j u n i in het Cen t raa l M u s e u m 

(Utrecht) 

'gccoproduceerd met 
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Gogh 1990, Glasgow 
City of Culture, 

Gemeente Den Haag 
informatie: 

Mickery (020) 234 968 

PING CHONG 
a p r i l / m e i S te r renbos (Utrecht) 
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GROUP 
mei in Thea te r A m T u r m (Frankfur t ) 

FIONA TEMPLETON 
juni in Den H a a g 

NEEDCOMPANY 
juni in d e R o t t e r d a m s e S c h o u w b u r g 



P A V L O V 

Pavlov is de c o n f r o n t a t i e van een d a n s e r e s en een actr ice : Paul ine Danie l s en Fr ieda P i t toors . 'Wat zu l len 
we vertel len ? Zu l l en we over onsze l f verte l len ?' w a s het u i t g a n g s p u n t . Rob De Graaf , v a s t e t eks t schr i jver 
bij Nieuw W e s t , z o r g d e v o o r het scr ipt , dat u hierbij a fgedrukt vindt . M a a r eers t iets over het w e r k p r o c e s 

van deze kle ine, m e r k w a a r d i g e produkt ie . 

E e n v o u d en e e r l i j k h e i d zi jn d e 
hoofdgedachten na het zien van Pci-
vlov. D e s tulpende sensuele mond van 
Frieda Pittoors, en de (ont)blote be-
nen van Pauline Daniëls, twee van de 
vele fysieke bijgedachten. Het is een 
produktie die sterk naar binnen gaat, 
openhartig uit de biografieën van twee 
vrouwen de vragen en onzekerheden 
bovenhaalt van veertig jaar leven en 
twintig jaar kunst. En dit persoonlijke, 
diepe altijd lichtjes relativerende, ra-
kelwerk, aan de oppervlakte brengt : 
een actrice die woorden wikt, een dan-
seres die beweging weegt. En een po-
ging tot dialoog. 

Werkproces 

Rob De Graaf : "De produktie is 
ontstaan uit vele vragen. Inhoudeli jke 
vragen, van Pit toors en Daniëls die be-
hoefte hadden, na het lange werk in 
talloze richtingen, aan allerlei grenzen 
voorbij, hun eigen positie te ondervra-
gen : waar sta ik en wie ben ik als 
podiumpersoon ? Maar o o k : waar sta 
ik in de wereld ? Deze produktie ont-
stond midden de maa t schappe l i jke 
ontwikkelingen in China, wat ons erg 
bezig hield. Dat maakt je bewust van 
het rare maatschappeli jke isolement 
waarin je als kuns tenaa r altijd ver-
keert. Een andere ' technische' vraag 
was : wat doen we met elkaar, vanuit 
deze twee vakgebieden theater en dans 
waar we inzitten ? 

In een eerste tijd hebben we daar-
over veel met elkaar gepraat en het 
idee opgevat om die vragen die we aan 
elkaar stellen op het podium te bren-
gen : de verbazing en de onzekerheid 
over onszelf en mekaar gewoon laten 
zien. Het tekstmateriaal is daarbij heel 
intuïtief ontstaan : vanuit het meebab-

belen, maar vooral luisteren naar de 
uitdrukking, de klankleur, een bepaal-
de manier van formuleren. Dat gaf 
vage s t ructuur loze gegevens, waarin 
dan aanknopingspunten gelegd wer-
den : naam, leeftijd, zeg maar wie je 
bent. 

Aanvankelijk was het de bedoeling 
een dialoog te maken met evenveel 
tekst voor beide actrices. Maar al snel 
bleek dat dit disharmonisch werkte : de 
danse res Daniëls kan niet dezelfde 
kracht uit de tekst halen als de volleer-
de actrice die Pittoors is. Uiteindelijk 
hebben we ervoor gekozen om ieder 
zich in het eigen medium te laten uit-
drukken. Maar daarbi j kreeg je dan 
het probleem, dat er, vanuit de eigen 
aard van dans en taal, een situatie ont-
stond, waarbij de dans bepaalde passa-
ges van de tekst leek te illustreren. O p 
een bepaald moment is Daniels dan op 
haar eent je gaan zoeken en heeft ze 
haar eigen dansgeschiedenis in kaart 
gebracht : van klassiek naar modern, 
over Graham, Cunningham, etc. Z o is 
het toch nog een dialoog geworden. 

Dat is het gevoeligste punt van de 
p rodukt ie : bij sommige voorstellingen 
blijft het bij invullen van mekaars pau-
zes, maar op andere momenten ont-
staat op een dieper niveau een ge-
sprek : wanneer Pit toors b.v. verstikt 
en verstrikt raakt in naar zichzelf ver-
wijzende zinnen, niets meer kan zeg-
gen en dan de explosie van Daniëls 
gadeslaat, toeziet naar wat het lichaam 
kan vertellen. Je kan die spanning ech-
ter nooit vastleggen, want dan is ze 
zeker weg." 

Nieuw West 

R o b D e Graaf is als tekstschrijver 
verbonden aan de groep Nieuw West 

die nu al zo'n tien jaar het theater on-
deruit haalt met chaotische en erg de-
structieve stukken, het is een theater-
praktijk waarin de positie van de schrij-
ver onveilig is. 

R o b De G r a a f : "Die samenwerking 
met andere mensen vind ik erg belang-
rijk. Voortgaan op mekaars impulsen 
ofvanui t een pe rmanen te onzekerheid 
schrijven omdat de 'deconstruvistisch' 
ingestelde spelers van Nieuw West elk 
fundament onder de voeten weghalen. 
Da t is ook wat we met het theater 
doen : g renzen ve rkennen , zoeken 
naar het spel, het toneelspelen spelen. 
D e fictie theater vormt voor ons een 
niet snel opdrogende bron van verba-
zing." 

"Het is anders o m voor je eigen 
groep te schrijven dan voor mensen die 
je niet kent. Met Nieuw West is de 
acceptatie van mekaar veel vanzelf-
sprekender en is er ook het gezamen-
lijke verleden als voor tdurend referen-
tiepunt. Bij het schrijven hou je daar 
rekening mee, ook met de acteurs die 
het zullen spelen, je schrijft ze naar de 
mond. In de samenwerking met Frie-
da Pittoors zorgde dat dus voor discus-
sies : ik liet haar dingen zeggen over 
theater en acteren waar ze niet mee 
akkoord ging. Dat werd dan gewijzigd. 
Toch is het schrijven voor haar een 
moment van geluk geweest. Zij is zo'n 
bijzondere actrice : ze gaat een open-
lijke confrontat ie met de tekst aan; ze 
maakt alles helder, haalt er alles uit, 
ook de plekken waar niets zit. Ik had 
het gevoel een aantal vragen en dilem-
ma's over individu en wereld produk-
tief gemaakt te hebben. Dat was het 
geluk. Dat het iets anders werd dan 
dat schrale platte papiert je dat ik tien 
keer omgedraaid had." 

Luk Van den Dries 
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P A V L O V 

Rob de Graaf 

Spel cn dans : Frieda Piltoors, Pauline 
Daniels 
regie/Tom Jansen 
beeld/Jan Joris Lamers 
uitgebracht door Nationaal Fonds 
première: Haarlem, Toneelschuur, 
2 november 1989 

yJij... Wat doe je ? 

xlk speel. 

y Je bent. 

xlk speel dat ik ben. 

y Maar je bent er toch ? 

xWaar ben ik ? 

y Gewoon... hier. Hier waar we zijn. 

xMaar dit hier is toch alleen maar ge-
speeld ? 

y Ik dacht dat het echt was. 

xWanneer dacht je dat ? 

yTot nu toe. 

xMaar nu zie je dat het zo niet is. 

ylk zie het niet, maar ik hoor het. Ik 
hoor het jou zeggen. 

x't Is maar de vraag of ik het ben die 
het zegt. 

y Maar je zegt het toch ? Wie zegt het 
anders ? 

xIemand die ik speel, die zegt het. Die 
zegt het tegen jou, of tegen wie je 
speelt dat je bent. 

ylk ben het zelf. 

x Wie zegt dat ? 

Foto Ben Van Duin 

ylk. 

xWie ? 

y Ben jij altijd zo ? 

xlk ben altijd, maar niet altijd zo. En ik 
ben ook niet altijd 'ik', natuurlijk, 
maar dat heb ik je al uitgelegd. 

yMaar.. . als jij niet zeggen kunt wie ik 
ben 
en als ik niet weet of jij het bent, of 
een ander, of een ander die speelt dat 
jij het bent, een ander die denkt dat 
ik ook een ander ben... -als ik je ten-
minste goed begrepen heb, als dat het 
is wat je bedoelt- hoe is het dan nog 
mogelijk dat wij tegen elkaar praten? 

xDat is ook niet mogelijk, denk ik. 

yMaar toch doen we het. 

x O f w e denken dat we het doen, of we 
doen alsof we denken dat we het 
doen... Het is allemaal heel eenvou-
dig te beschrijven. 

y Heeft het nog zin dat we verder pra-
ten ? 

xNee... denk ik. Denk ik dat ik denk. 
Maar we kunnen wel iets anders 
doen, misschien. We kunnen terug 
gaan naar dat punt in ruimte en tijd 
dat jij zojuist 'hier' hebt genoemd, en 
dan kunnen alles wat we tot nu toe 
gezegd hebben nog eens doen, en dan 
niet echt maar gespeeld. Dus dat we 
het niet zeggen - we spelen dat we het 
zeggen. Snap je ? 

y Ja. Nee. Of is er geen verschil tussen 
die twee ? 

x Begin dan maar. Zeg het maar. De 
naam, de data, al het andere dat ie-
mand van je zou willen weten. 

Daniëls, Pauline, 1951. Ach, hoe is 
het gegaan... groot gezin, klein huis, 
grote stad. Veel verkeerd gegaan, 
kon niemand iets aan doen. Kinder-
bescherming, jeugdtehuizen, vroe-
grijp - j e kent het wel. 
En toen is ze gaan dansen... uit woe-
de, en drift. En daar is ze niet meer 
mee op gehouden, ze weet zelf niet 
waarom. 

yPittoors, Frieda, 1947. 

x Groot gezin, maar - gelukkig gezin. 
Armoede , aanvaarding, tevreden-
heid. Talent ontdekt. Trotse ouders, 
hebben er alles aan gedaan. Was een 
vreemd kind, kon vreemd doen. Kon 
anderen nadoen. Een speelster, dat 
is er uil haar geworden. Een toneel-
speelster, het kon niet anders. 

Beiden Wij zijn nu bijna vijftig jaar 
oud. 

x l l o e was het ? Wat was het ? 

y lk had verwacht dat het gemakkelijk 
zou gaan... 

x...Dat ik niets anders zou hoeven te 
doen dan me voort te laten bewegen 
door de wind; licht en moeiteloos zou 
ik deinen, als het witte schuim dat 
rust op de donkergrijze golven van de 
zee. Als zo'n lichte schuimvlok zou ik 
zachtjes neer geblazen worden op het 
d o o r de o c h t e n d z o n v e r w a r m d e 
gouden zand van een strand waar nog 
niemand ooit een voet gezet had, cn 
daar zou ik me koesteren, in de stilte 
en de leegte... 

y Begrijp je me ? 

xNatuurlijk begrijp ik je. Al jaren lang 
vraag je me of ik je begrijp, maar al 
jaren lang ben je voor mij geen raad-
sel meer. Als ik je toch steeds weer 
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dezelfde vragen stel, dan is het omdat 
ik graag die zoete geur van je meis-
jesdromen op mag snuiven. Die her-
innert me aan iets. 
Ik heb nooit willen weten wat het 
verschil is tussen een droom en het 
andere. Misschien bestaan we alleen 
maar omdat we in eikaars dromen 
voorkomen. Dat is voor mij al ge-
noeg. Jouw dromen herinneren me 
aan de mijne. Aan wat ik ooit alle-
maal wilde en toch niet gedaan heb. 
Bij ons in de straat, toen ik een kind 
was, woonden in een gewoon huis 
vier v rouwen die blauwe rokken 
droegen van een grove stof, vrouwen 
die altijd lachten en zongen en hard 
gingen werken in de ziekenhuizen en 
de wasserijen... Dat waren de Kleine 
Zusters van Jezus, en zoals zij waren 
wilde ook ik worden: arm en nederig 
en altijd blij. 

Maar ja... er is iets tussen gekomen. 

y Wat ? 

xMijn leven is er tussen gekomen. 
Mijn leven staat tussen mij en mijn 
dromen. En nu... 

y Ja, zeg eens iets over nu. 

xAch... wat kan ik zeggen ? Het uit-
zicht is beperkt geworden, de muren 
zijn zo dichtbij. Ik wil je wel beschrij-
ven wat ik zie, maar dat zijn zulke 
kleine dingen... Het grotere, dat zijn 
enkel de schimmen van dingen die je 
daar achter die muren kunt vermoe-
den. 
Wat ik zie, als ik naar jou kijk, en naar 
mezelf , en naa r dit hier om ons 
heen... H o e moet ik het noemen? 
Hoe noem je een vuur dat is opge-
brand, hoe noem je een verhaal dat 
verteld is, een reis die is afgelopen ? 
Ik kan wel spreken over 'nu', maar 
dan nog heb ik het over de verleden 
tijd - het nu is alleen maar dit : wij 
tweeën tussen de half uitgewiste spo-
ren van wat we vroeger waren, en 
hadden, en wilden. Het nu, dat ben 
jij, die niet luistert naar dat wat ik niet 
zeg. Wat we samen delen verbergen 
we samen. 

y Ik weet niet zeker of ik je wel begrijp. 

x lk weet heel zeker dat je me niet 
begrijpt. Maar dat is geen reden om 
niet gewoon door te praten. We 
doen ons best om datgene op te vul-
len wat je niet hoeft te benoemen, 
omdat het er toch altijd is, altijd en 
overal... 

y D e leegte ? 

x Ja, als je het dan toch iets noemen wil, 
dan zou dat het goede woord zijn. 
Maar waarom, vraag ik dan, waarom 
moeten we die leegte delen ? Leegte 
is niets, en wat niets is ku n je toch net 
zo goed alleen ondergaan. Misschien 
wordt het tijd voor meer afstand tus-
sen ons. Ik mijn ontluistering, en jij 
die van jou - zonder dat we elkaar 
erbij hinderen. Kijk, daar is een deur 
en hier is een deur. Wat houdt ons 
tegen om er allebei een te kiezen ? 

y(-) 
xlk versta je niet. Ik geloof dat je iets 

gezegd hebt, maar ik heb het niet 
verstaan. Of had je het soms niet te-
gen mij ? Nee ? O... En tegen wie 
dan wel ? Het is toch nogal rustig, 
hier om ons heen. Ik weet niet beter 
of we zijn alleen. Maar misschien zie 
jij... dingen, en mensen, die voor mij 
verborgen blijven. En daar praat je 
dan tegen, dat kan. Dat schijnt te 
kunnen. 
Jij bent - en dat wil je me natuurlijk 
laten merken - jij bent zo bijzonder 
gevoelig, zo sensitief... In contact met 
de verborgen krachten sta je, en ik 
niet. Dat bedoel je toch ? 
Ik versta je niet, maar ik h o e f j e ook 
niet te verstaan, ik kan jou helemaal 
niet verstaan - dat is toch wat je be-
doelt ? Jij hoort en jij ziet alles, maar 
ik ben niets anders dan een huis zon-
der ramen, een radio zonder anten-
ne : blind en doof...-

yDat zeg ik helemaal niet. 

xWat dan wel ? Wat heb je dan wel 
gezegd ? Ik zei toch dat ik je niet 
verstaan had ? 

ylk heb niets gezegd. 

xNiets ? O, dat is gemakkelijk, denk 
jij. Als ik niets zeg, dan kan ik ook 
niets verkeerds zeggen, denk jij. Als 
ik niets zeg dan heb ik altijd gelijk. 
Dat denk jij. Zo ben jij... 't Is goed om 
het te weten, ik bedoel: 't is goed om 
er aan herinnerd te worden, dat jij zo 
bent, want ik wist het natuurlijk al, 
daar ken ik je lang genoeg voor. Jij 
laat mij maar praten en praten, je laai 
me net zo lang praten totdat ik me 
een keer vergis en dan hoef jij alleen 
maar zo'n beetje te lachen en dan 
heb je weer gewonnen. Makkelijk. 

yToen wij samen... 

x Ja, toen! T o e n ! Daar zegje wel iets. 
Toen, dat is nu niet! Dat het vroeger 
allemaal anders geweest is lussen 
ons, dat weet ik ook wel, daar hoef je 
niet iedere keer weer over te begin-
nen. Je zei toch zelf al dat we niet 
steeds over vroeger moeten begin-
n e n ? Vroeger kon jij gewoon luiste-
ren. Vroeger was er ook wanneer we 
niets zeiden een gesprek tussen ons 
tweeën aan de gang, een gesprek dat 
nooit ophield, omdat we elkaar be-
grepen en omdat de een altijd wist 
waar de ander aan dacht... Dat had-
den we toen. En dat hebben we niet 
meer. 
Ja, ja, zeg maar niets meer. Wat jij je 
afvraagt , dat vraag ik me precies zo 
af. Je vraagt je af hoe het allemaal 
gelopen is. Hoe het zover heeft kun-
nen komen... zover dat wij nu niet 
eens meer weten wie we zijn, wie we 
voor elkaar zijn. Dat wil je weten. En 
dat is waar ik ook steeds over loop na 
te denken. 
Wat is er gebeurd, wat is er mis ge-
gaan, wat is het dat wc kwijt zijn ge-
raakt en hoe is dat gebeurd... Heb ik 
het verkeerd gedaan ? Dal geloof ik 
toch niet. 

yMaar.. . 

xMaar ? Maar wat ? Je doet me pijn 
met zulke vragen, weet je dat ? Je 
moet niet altijd aan mij vragen 'waar-
om', je moet ook je eigen gezicht 
maar eens bekijken. Ook aan jou 
mankeert iets, maar dat vergeet jij. 
Het is dat ik me altijd zo bij jou weet 
aan te passen, anders ging het hele-
maal niet meer met ons. 

y(-) 
x Wat ? Wat heb je nu weer te zeggen? 

Ik versta je niet. 
Als ik naar jou kijk erger ik me zoals 
ik me ook erger wanneer ik in de 
spiegel naar mezelf zou kijken. Ik 
herken wat ik zie en ik herinner me 
die vroegere beelden, die minder 
grauw waren en minder scherpe hoe-
ken hadden. 
Die deuren waar we doorheen zou-
den kunnen gaan ? Nee, dat ben ik 
alweer vergelen. Ik zou het niet wil-
len. Bij gebrek aan echt gezelschapen 
een echt gesprek kunnen we voor el-
kaar een spiegelbeeld en een echo 
zijn. We zien wat we al wisten, we 
horen wat al bekend was. Maar het is 
le verdragen, het is beter te verdra-
gen dan een nog vollediger duisternis 
en een nog completere stilte. 
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xIk zoek al heel lang een man. En 
zolang ik die niet vind, moet jij hem 
maar zijn. 
Ja, nee, het gaat me heus niet om wat 
jij denkt, of zo. Dat is het echt niet. 
Het gaat mij erom... ik zoek een man, 
want een man kun je beschuldigen, 
die kun je aanwijzen en dan kun je 
zeggen: 'jij bent het, het komt alle-
maal door jou. ' Dat trekken ze zich 
aan. Vrouwen niet, met vrouwen valt 
weinig te beginnen, die gaan klagen 
of zich verontschuldigen als je iets 
tegen ze zegt. Die begrijpen je nooit. 

y(-) 
xZie je wel. Ik kan zeggen wat ik wil, 

maar het is allemaal voor niets, je 
begrijpt me toch niet. En daarom wil 
ik dat je nu eens een man bent, al is 
het maar voor even. 
Stel je voor... Je bent koel, en sterk, 
je kunt helder denken... Jij bent -hè, 
toe nou- jij bent een man en ik, na-
tuurlijk, een vrouw. En nu gaan we... 
ga ik... 
Ja, wat ga ik ... ? Wat heb ik net 
gezegd? Ik ga jou, die man, ik ga jou 
de schuld geven. Ik kijk in de spiegel 
en daar zie ik een armzalig wezen 
met een van pijn vertrokken gezicht -
ja, dat kan niemand anders dan ik 
zijn. En ik kijk naar jou, jij die man 
met dat tevreden lachje, en ik weet 
dat jij de oorzaak bent van die armoe-
de en die pijn die ik gezien heb... En 
ik s p e r mi jn m o n d o p e n en ik 
schreeuw een woord in jouw rich-
ting, zo hard en gemeen en gemeend 
d a t j e in elkaar krimpt... 
Ja, echt leuk. 

Ik schreeuw wie ik ben en waarom ik 
zo ben en waarom dat allemaal door 
jou komt. Het is haat die me drijft bij 
alles wat ik zeg, en je weet dat haat 
bevrijdt net zoals liefde je een gevan-
gene maakt. In de vrijheid van mijn 
haat zoek ik jou zwakke plekken en 
daar steek ik in je, en jij luistert blind 
en je zegt... 

ylk begrijp nu echt niet meer wat je 
bedoelt. 

xJa, dat zeg je : jij, die man die ik 
gezocht heb, jij zegt natuurlijk dat je 
me niet begrijpt. 

y(-) 
xEh... Ik had liever dat je wat zei, ge-

loof ik. 
Je moet goed begrijpen, ik heb het 
over hele gewone en concrete dingen, 

niets abstracts, gewoon de pijn en de 
werkelijkheid van iedere dag. Kijk, 
jij...- laat ik een voorbeeld geven, dan 
begrijp je het wel. 
Ik... ik word wakker, het is op een 
ochtend, ik moet opstaan... en naast 
me ligt die man. Die man waar ik het 
steeds over heb, die man die jij nu 
even voor me moet zijn. 
Ik ben wakker en ik kijk en ik kan me 
alleen maar afvragen hoe het ook al 
weer gegaan is -hoe is het mogelijk 
dal hij daar ligt, naast mij ? Ik heb 
weerzin van hem, zijn huid hangt 
bleek en zonder spanning om hem 
heen, ik weet dat als ik hem aan zou 
raken een plakkerige warmte zou 
voelen. Ik ben al zoveel ochtenden 
wakker geworden met dat lichaam 
naast me waaraan ik ontsnappen wil 
- en iedere keer, op dit moment , 
denk ik: vandaag doe ik het. Vandaag 
ga ik van hem weg of ik zeg hem dat 
hij van mij weg moet gaan, ik zal hem 
uitleggen dat het niet verder kan 
gaan omdat het al lang is opgehouden 
tussen ons - ik doe het vandaag om-
dat ik het niet langer verdragen kan. 
Maar ik weet ook hoe het verder zal 
gaan, vandaag net als al die vorige 
dagen : we zullen opstaan van dat 
bed, hij zal zich aan gaan kleden zo-
dat ik die huid van hem niet meer 
hoef te zien en te voelen; ik zal ook 
de dingen doen die ik doen moet - en 
mijn overtuiging zal wegsmelten : ik 
kan er nog niet mee stoppen, zal ik 
denken, het kan niet - vandaag nog 
niet. Ik weet dat hij het niet wil, en ik 
weet niet zo zeker meer of ik het zelf 
wel wil omdat ik bang ben voor wat 
ik mis als ik hem niet meer zal heb-
ben. Hij - jij dus, zeg jij dan wat hij 
zou zeggen...-

y Hij zegt : je moet bij me blijven, want 
zonder jou kan ik niet leven. 

xHi j zegt : je moet niet vergeten dat ik 
ooit voor jou gekozen heb, en zoiets 
duurt een leven lang. Hij zegt : Het 
zal steeds mooier worden t ussen ons. 
En hij zegt: wat heb je toch ? Je kijkt 
soms zo bedrukt... 

y Hij zegt : Is er iets waarnaar je ver-
langt ? 

x Iets wat ik had moeten doen ? Je zegt 
soms zo weinig terwijl ik weet dat je 
van alles denkt. Je bent soms zo ver 
weg... 
En ik voel hoe ik ril, maar ik mag het 
niet la ten m e r k e n . Kan iemand 
schuldig zijn terwijl hij zelf niet eens 

weet dat hij iets verkeerd heeft ge-
daan ? Kan ik er hem de schuld van 
geven dat ik hem ontmoet heb en dat 
ik hem toen wilde ? 
Vroeger was het allemaal zoveel een-
voudiger, zegt hij, vroeger hoefde we 
niet eens iets te zeggen en toch wisten 
we allebei wat we bedoelden; en nu 
moet ik tegen je praten en praten, 
zonder dat ik geloof dat je me ver-
staat. We slapen in hetzelfde bed, 
maar waar is je lichaam ? Waar ben 
jij ? Ben jij het met wie ik praat, ben 
jij het die ik aanraak ? 
Koud heb ik het als ik dat hoor, want 
ik merk dat hij hetzelfde weet als ik, 
maar net zo min als ik durft hij alles 
te zeggen. 
Begrijp je ? 

Daarom zoek ik een man, want ik 
weet dat een man dat voor mij kan 
zijn : een bron voor het verdriet dat 
ik nodig heb. 
Als je vindt dat ik langdradig word, 
dan moet je het maar zeggen, hoor. 
Niet dat ik geloof dat ik dan iets an-
ders zou gaan zeggen... het is een 
lange draad, dat leven van mij, en ik 
zou niet weten hoe ik het op iets 
anders zou kunnen laten lijken... 
Dat spelen wat ik doe, ik heb lang 
gedacht dat dat een uitweg zou zijn, 
dat ik op die manier zou kunnen weg-
komen van wat ik ben en iets berei-
ken wat ik zou willen zijn... Maar hoe 
langer ik het doe, hoe beter ik weet 
dat ik alleen maar kan spelen wie ik al 
was. 
Je bent, of je speelt, of je speelt dat je 
bent... ik heb gedacht dat in zulke 
zinnetjes iets belangrijks zat verbor-
gen, dat er een soort waarheid in 
school die ik zou kunnen ontdek-
ken... maar inmiddels interesseren 
ze me niet meer. Ik speel, ik ben - ik 
zoek het verschil niet meer. 
Wat ik jou nu alleen nog duidelijk zou 
willen maken, dat is...-
I lcb jij wel eens volledig willen zwij-
gen ? Nee, nee, zeg maar niets - je 
antwoord hoef ik niet te horen. Ik 
vraag me alleen maar af of ik de 
enige ben die zulke dingen overko-
men... 

Zwijgen, alleen maar zwijgen - ik heb 
het gewild omdat de woorden me in 
verwarring brachten... Ik heb me ver-
dwaald gevoeld, verdwaald in een 
bos van woorden die als dikke oude 
bomen het licht wegnamen. En ik 
zocht de rand van dat bos, het einde, 
daar waar je de hemel weer zou kun-
nen zien - maar ik heb het niet gevon-
den. Ik zocht naar iets eenvoudigs 
om te zeggen, iets dat iedereen me-
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teen zou begrijpen omdat het waar 
was, iets dat iedereen meteen her-
kennen zou als de simpele waar-
heid... maar ik heb het niet gevonden. 
Wat ik gevonden heb zijn enkel die 
bomen, die zware logge zinnen vol 
verwikkelingen en complexiteiten... 
en daar kreeg ik genoeg van en toen 
heb ik het zwijgen gezocht. 

y lk 
ben bang 
bedroefd 
verdrietig 
er was een man 
heel boos 
heeft mij betoverd 
in een zwaan veranderd 
maar wacht 
als er een man is 
die van mij houdt 
en me trouw zweert 
dan kan de betovering 
verbroken worden... 

xMaar nee ! Ook die stilte waartoe ik 
verviel heeft me natuurlijk geen rust 
en geen tevredenheid gegeven, want 
al zei ik zelf niets meer, dan nog gin-
gen de anderen gewoon door - en te 
moeten luisteren naar wat er door 
hen gezegd werd vond ik nog erger 
dan zelf te spreken... 
De onwaarheden die je uil vreemde 
monden aan moet horen... 
Wie ik zelfben, dat zal ik zelf toch wel 
het beste weten. Toch zijn het die 
anderen die denken dat zfj je dat ver-
tellen moeten... Als je stil bent hoor 
je hun stemmen, de stemmen van de 
mensen die je beweegredenen beter 
kennen dan je zelf doet. 
'Waarom doet ze zo moeilijk, die 
vrouw ? ' - hoor je ze zeggen. 
'Ze is natuurlijk van alles te kort ge-
komen, vroeger. Ze heeft - het kan 
niet anders of zo is het - ze heeft als 
zuigeling in een wiegje gelegen en 
haar dekentjes waren te dun en het 
raam stond open en buiten was het 
winter... Toen heeft ze zich hees ge-
schreid maar haar moeder was uit 
werken gegaan dus die heeft dat 
s temmetje niet gehoord en dat...' 
Ik draai om een huis heen, ik weet 
waar de deur zit maar ik durf er niet 
binnen te gaan. Dat huis... er is daar 
zoveel licht dat je door alles heen 
kunt kijken en dan, als alles doorzich-
tig is, zijn de vragen geen vragen 
meer. 

En zonder die vragen kan ik niet, ik 
heb vragen nodig omdat ik bang ben 
voor de antwoorden. 
Wat me beweegt en waarom ik hier 

ben en wat ik hier doe - en met jou -
ik kan het maar beter vragen dan 
weten, omdat ik wel weet dat er niet 
veel te weten valt. 
En zolang ik nog vragen heb, alleen 
maar vragen... zolang kan ik alles 
doen wat ik wil en kan ik blijven gelo-
ven dat er banden zijn tussen mij en 
de dingen om me heen, dat het iets 
uit maakt wat ik doe en wat ik nalaat. 
Er is een huis waar zoveel licht is dat 
de vragen er verbleken en de ant-
woorden zich opdringen en waar alles 
wat ik zeggen kan eindigt in een paar 
voor tdurend herhaa lde woorden : 
"nee... nee... ik niet..". 
Voor dat huis ben ik bang. 
Als jij dat huis zou kunnen zijn... 
Ik nader voorzichtig en ik kijk door 
een kier van je raam naar wat daar 
binnen gebeurt... 
Ik leg mijn oor tegen je muren van 
steen en ik luister. 
Jij... - jij zegt het, niet ik, ik hoor het 
uit jouw binnenste komen - Jij zegt 
dingen tegen mij die ik liever niet zou 
horen. 
"Weet je nog...", zeg jij, "weet je nog 
waarmee je begonnen bent ?" En je 
gaat door, je geeft zelf het antwoord 
en ik luister en ik weet dat het waar 
is wat je zegt. 
"Je bent begonnen met te geloven dat 
de dingen vanzelfsprekend met el-
kaar verbonden waren. Dat het ver-
schillende manifestaties van dezelfde 
kracht waren. Je lichaam, de dingen 
die je deed en de wereld daarom-
heen, het hoorde bij elkaar en dat 
stelde je gerust. Je bent gaan spelen, 
niet om een ander te zijn maar om 
iemand te zijn, om te laten zien dat 
je er was - en omdat je dacht dat je 
wist wat je vond van de wereld en dat 
het allemaal anders zou kunnen. 
Zo ben je begonnen -
'een speelster is er uit haar gewor-
den.. . ' -

en je werd steeds mooier en je deed 
het steeds beter en het kon niet an-
ders, dacht je, of dat was goed, goed 
voor jou en goed voor die wereld. 
Maar 'wereld' is een groot woord, te 
groot voor jou, dat heb je gemerkt. 
De wereld bereik je niet, de wereld is 
geen plek waar je heen kunt lopen, 
de wereld is niet iets wat ligt te wach-
ten om door jou verbeterd te wor-
den... Dat waar je mee te maken hebt 
dat heeft kleinere namen : een man, 
een minnaar, een moeder, een kind... 
die heb je, of je hebt zeniet..." 
Jij, jij zegt deze dingen. Jij, dat huis 
waar de waarheid woont die blind is 
en verblindend tegelijk... Ik wil het 

niet horen en ik kan me er toch niet 
los van maken. Ik kan wat jij zegt 
proberen te overstemmen - maar de 
verhalen die ik vertellen kan bevesti-
gen alleen maar wat jij al van me 
weet. 
Ik zit stil en rustig in een goed ver-
warmde kamer en daar, tegenover 
me... daar zit jij. Ik denk aan die mid-
dag toen wij elkaar gezien hebben. Jij 
stond druk te praten in een groep 
mensen en ik deed hetzelfde - en 
toen hebben we elkaar gezien en we 
vielen allebei stil en ik wist opeens 
dat ik ergens was aangekomen, er-
gens op een plek die ik gezocht had 
zonder dat ik het zelf wist. 
Op dat moment hebben de dingen 
hun belang verloren. Hebben alle an-
dere dingen hun belang verloren. 
Vanaf dat moment was de buiging 
van een stem, de beweging van een 
hand of een ooglid, van een groter 
gewicht dan een eeuw geschiedenis 
zou kunnen zijn. 

Ik zit in die warme kamer en in de blik 
van jou, tegenover me, lees ik mijn 
eigen gedachten... Dit zou eeuwig 
moeten duren, blijf ik denken, maar 
ergens in een hoekje begint al iets te 
groeien, het plantje van de ontevre-
denheid. 
Dat ik jou heb, dat wij elkaar volledig 
bezitten, dat maakt ons zwak. Af-
hankelijkheid is zwakte. 
Jij weet waar ik bang voor ben. Ik ben 
bang voor het o n o p z i e n b a r e n d e 
waar alles waar ik me mee bezig houd 
toe leidt. Het begint breed cn groot, 
maar het blijkt een soort trechter te 
zijn en tenslotte wordt het een traag 
straaltje van alledaagsheid. We pra-
ten en praten en praten en waar 
komt al praten op neer ? Het komt 
er op neer dat we moe zijn en een 
beetje teleurgesteld cn dat we verlan-
gen naar een man maar ook naar het 
alleen zijn... Nou, nou, wat een ver-
rassing. Zijn dal niet dezelfde dingen 
waarover het al gaat vanaf de dag dat 
de eerste vrouw haar mond heeft 
open gedaan ? 

Ik zoek iets... oorspronkelijks... maar 
ik ontsnap niet aan wat iedereen be-
kend is : als ik praat dan moet ik 
praten over het verdriet dat ik voel 
omdat er een hoogtepunt voorbij is 
gegaan, zonder dat ik het herkend 
heb toen het er was. En nu wordt het 
niets meer, niets groters, niets ho-
gers. Ik droom van een kip die weet 
dat ze geen kraanvogel worden kan. 
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« i 
ANDRZEJ WAJDA 

In de moeilijke marge van ruime 
herkenbaarheid, politieke 

werkzaamheid en expressieve kracht 
heeft de Poolse cineast en 

theatermaker Andrzej Wajda een 
eigen stijl uitgebouwd. Een fractie 
van zijn omvangrijk oeuvre was in 

november jl. in deSingel te gast. 
Johan De lJoose, thuis in de vaak 

ondergrondse wegen van het Poolse 
theater, gidst. 

Dc nacht van 17 op 18 juni 1989. 
Swidnik, een betonnen dorp in stalinis-
tische stijl op enkele kilometers van de 
Sovjetgrens. Regen. Regen. Kleffe 
r oodwi t t e v a a n d e l t j e s aan de lan-
taarns. Gelige lampjes in een boek-
winkeltje, vale neon in de lege etalage 
van een slagerij. Regen. Regen. Een 
vrouw op jeugdige hakken schuift en 
struikelt langs het raampje van een 
knajpa. Alcohol enkel bij de melina, 
de privépatsers, handige listige hande-
laartjes aan de achterpoort . Ik heb de 
kamerflat verlaten, waar wij met vijven 
leven en waar de bittere klaagzang van 
underground-chansonnier Kaczmars-
ki, die nu in Parijs onder kelken pernod 
bezwijkt, als basso continuo tussen de 
vier wanden circuleert. De portiek vol 
gemiauw heb ik verlaten en ik haast me 
naar een vriendenfeest van al wat ou-
dere hippies, die zoals steeds bloots-
voets door de kamer zullen wandelen 
en bij schemerlampen boeken zullen 
lezen en jonge monden zogen. Soms 
wordt er retorisch gevloekt, onderaan 
de sociaal-realistische lantaarn, soms 
van acht hoog in een blok, waar je met 
de hand als een regenschermpje boven 
de ogen, naar op moet kijken als in een 
klein Manha t tan . Geen bi jzondere 
nacht dus. Afgezien natuurlijk van het 
feit, dat dit in de handboeken zal prij-
ken als de vooravond van een revolu-
tionair gebeuren . Uit de rokerige, 
d i c h t b e v o l k t e k a m e r s o n t s n a p p e n 
door kieren in de vensters hartstochte-
lijke disputen. In de kamer van mijn 
bestemming geen blootsvoets geschui-
fel maar hetzelfde vuur. Ondanks de 
gebruikelijke melancholie in de straten 
licht de hoop knarsend op rond de 
dicht met vodkaglaasjes bezaaide ta-
fels. 

's Anderendaags haalt de oppositie 
unaniem de zege. Na jaren van ver-
starring en wanhoop, voelbaar tot in dc 

kleinste nerven van het dagelijkse le-
ven, vertrekt Polens gelaat. De schap-
pen in het warenhuis, waarvan men 
gewoon is dat ze de ene dag leeg, de 
volgende halfvol staan, zijn daarmee 
niet p rompt gevuld, maar de mond-
hoeken zijn minder gespannen, min-
der bitter ook, en in het hart herleven 
vonken hoop en energie. Polen, het 
gekneusde middenrif van Europa , likt 
niet langer wonden. De oude, traditio-
nele cultuur, die geschiedenisboeken 
vol verscheurdhe id en slavernij ge-
schreven heeft , herstelt haar waarden. 
De geschenken vol bankbr ie f jes en 
w ie rook w o r d e n o p e n g e m a a k t , de 
zwarte pagina's vol mannen van ijzer 
en marmer omgeslagen. De Pool was 
steeds trots, de moed die hij nu heeft 
opgevat kan in energie vertaald wor-
den, de creatieve energie voor de orga-
nisatie van een nieuw bestaan. 

Polen in Polen 
Andrzej Wajda (1926), de befaam-

de film- en theaterregisseur uit de ne-
kropolis Krakow, heeft dc bewogen 
politieke en sociale ontwikkelingen van 
deze eeuw niet enkel intensief door-
leefd, maar ook in fascinerende artis-
tieke kronieken vastgesteld, die zowel 
in de Poolse underground als op dc 
Westerse scène grote bekendheid en 
roem oogstten. In zijn theaterwerk, 
waarvan deSingel onlangs een gevari-
eerd boeket p resen tee rde , koos hij 
voor dc aanpak van de klassieke dra-
maturgie, die zonder directe toespelin-
gen toch steeds een politieke dimensie 
bevat. Het is bekend dat repressieve 
culturen naar andere dan expliciete 
metaforen zoeken om hun visie en kri-
tiek gestalte te geven. Wajda verkoos 
de klassieken boven de avant-garde, 
die hij in het Krakause Stary Teat r 
(Oud theater) ensceneerde. Zijn uit-
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gebreide (niet gedur fde of vernieu-
wende maar steeds eigengereide) re-
pertoire maakten hem tot een geves-
tigde waarde. 

Het Poolse theaterleven vertoont , 
niet enkel vandaag maar in heel zijn 
geschiedenis, merkwaardige en schrille 
contrasten. Veel meer dan bij ons be-
staan de beeld- en woordcul tus er, ze-
ker niet altijd even vredevol, naast el-
kaar, maar houden ze elkaar ook in 
leven. Zowel de verbale als de plasti-
sche cultuur hebben de Polen door de 
eeuwen heen, en vooral in de moeilijk-
ste fasen, blijkbaar een e lementai re 
communicatievorm geboden, een plat-
form voor de creatie en verspreiding 
van hun metaforen . Daarbi j hoeft het 
geen betoog dat de meta foren (helaas) 
vaak s c h e r p e r en m o o i e r w o r d e n , 
naarmate de repressie toeneemt . 

Maar een ander contrast komt dit 
schema nogmaals diagonaal doorsnij-
den en brengt ons meteen bij Wajda : 
het contrast avant-garde/traditionalis-
me. Ook hier geldt dezelfde rege l : in 
weinig andere Eu ropese landen is de 
traditie zo bekend, geliefd en actief 
aanwezig in het dagelijks leven als in 
Polen; maar de avant-garde, soms zelfs 
agressief, vormt een natuurli jke tegen-
pool van vergelijkbare kracht. 

Wajda is een groot traditionalist. 
Zijn gehele oeuvre is a.h.w. een ode 
aan de klassieke au teurs en d rama tu r -
gie, die hij ook steeds als uitgangspunt 
kiest. Zi jn enscene r ingen v o r m e n 
geen actualisering of moderniser ing 
van de klassieke literatuur, integendeel 
zelfs, maar hoeven evenmin iets aan 
actualiteitswaarde in te boeten. 

In de loop van november 1989 pre-
senteerde deSingel een hommage aan 
Andrzej W a j d a : een reeks films en drie 
toneelvoorstellingen. In het Nieuwe 
Polen, dat vanaf juni jl. gerealiseerd 
was, bekleedt Wajda echter zulke be-
langrijke en t i jdrovende functies, dat 
zijn aanwezigheid op het festival on-
mogelijk bleek. Naast zijn ononder -
broken activiteit als cineast en regis-
seur (huisregisseur bij het Stary Te -
atr), werd hij nu ook benoemd tot di-
recteur van van het Powszechny Tea t r 
(Algemeen Thea te r ) in Warschau en 
verkozen tot parlementslid en lid van 
de nieuwe Poolse cultuurcommissie. 
Wajda ' s levensloop bewijst hoe be-
langrijk de taak van een kunstenaar in 
dergelijke politieke omstandigheden 
kan zijn; in het land waar hij enkele 
jaren geleden (tijdens de staat van be-
leg) persona non grata was, bekleedt 
hij nu een verantwoordeli jke functie in 
de hoogste politieke kringen. Afge-

zien van zijn artistieke en politieke 
kwaliteiten kan men zich uiteraard de 
vraag stellen, of dat voor de kunste-
naar de aangewezen plaats is. 

DeSingel p rogrammeerde drie stuk-
ken, die tegelijk een eenheid vormen 
en erg verschillende portret ten teke-
n e n van t h e a t e r r e g i s s e u r W a j d a . 
Waa rom een eenheid ? Het program-
maboek je an twoord t : "In de drie thea-
terprodukties die in deSingel te zien 
zijn, plaatst Wajda het probleem van 
de dialoog centraal . Ui tgangspunt 
daarbi j is altijd de Poolse context, waar 
een open dialoog nog steeds (en al zo 
lang) e e n even p r i m a i r e b e h o e f t e 
vormt als eten en drinken. In die zin 
kent het theater van Wajda niet de 
vluchtigheid of oppervlakkigheid die 
het Europese theater zo vaak kenmer-
ken. Het gaat onmiddellijk naar de 
diepte, zoekend naar raakpunten en 
overlevingsmomenten binnen de te-
genstrijdigheden van het menszijn. De 
dood, het logische gevolg van een on-
moge l i jk g e w o r d e n d ia loog , is bij 
Wajda een even natuurlijk gegeven als 
het leven, de vijand is even aanwezig als 
de geliefde, het verleden even bepa-
lend als de toekomst." 

Ondanks Wajda 's plastische talen-
ten en voorkeur voor de film, waarin 
het oog van de camera de enige brug is 
tussen toeschouwer en acteur, bewij-
zen deze drie spektakels Wajda 's bij-
zondere betrokkenheid bij het woord, 
dat kennelijk het hart en de eerste be-
staansreden van zijn uiterst traditiege-
bonden theater is. Wie van hel oude 
theater houdt , komt bij het Stary Teat r 
dus wel aan zijn trekken. Het valt 
d a a r b i j e c h t e r te b e t r e u r e n da t 
Wajda 's woord tijdens de opvoeringen 
in deSingel door middel van vernuftige 
zendert jes overlapt werd door mono-
toon geciteerde vertalingen. Bestaat 
hier werkelijk geen intelligentere op-
lossing voor ? Of blijft het oude thea-
ter, om een dergelijke perversie te ver-
mijden, dan misschien beter bij zijn 
eigen haard ? 

Schuld en boete 
De verhaalstructuur van Schuld en 

boete vormt, zoals steeds bij Dosto-
jewski, een brandpunt van verschillen-
de dramatische lijnen en leent zich uit-
s tekend voor toneelbewerking. De 
student Raskolnikow vermoordt , van-
uit zijn morele superioriteitstheorie, 
een oude loinmerdhoudster , maar kan 
zijn misdaad psychologisch niet aan. 
Hij bekent uiteindelijk zijn schuld on-
der druk van twee personages : voor-

eerst is er Porfiry, die tegelijk als open-
bare aanklager, biechtvader en geheim 
agent met een geniaal psychologisch 
inzicht fungeert ; daarnaast is er de jon-
ge Sonja, een a rme , eenvoudige en 
diep religieuze vrouw, die als prosti-
tuée aan de kost komt. Voora l haar 
natuurl i jke eenvoud drijft Raskolni-
kow tot zelfbekentenis : hij gaat zich 
aanmelden op het politiekantoor en 
wordt veroordeeld tot dwangarbeid in 
Siberië. I n d e a n n e x v a n d e r o m a n , d i e 
duidelijke autobiografische e lementen 
bevat (Dostojewski was als politieke 
gevangene ook naar Siberië gestuurd) , 
is de lezer getuige van een ontmoet ing 
tussen Sonja en Raskolnikow in het 
s t rafkamp. Het ogenblik van Raskol-
nikows inzicht (de ' tevreden' berusting 
in zijn straf) is aangebroken. Dosto-
jewski schreef : "zij waren beiden bleek 
en mager, maar op die ziekelijk bleke 
gezichten blonk reeds het morgenrood 
van een nieuwe toekomst , een opstan-
ding tot nieuw leven. De liefde had 
hen gewekt, het hart van de één bevat-
te onuitputteli jke levensbronnen voor 
het hart van de ander . Zij waren beslo-
ten geduldig te wachten. Nog lagen er 
zeven jaren voor hen van duldeloos 
lijden, maar ook van grenzeloos ge-
luk ! (...) Maar hier begint al een nieuw 
verhaal, het verhaal van de geleidelijke 
vernieuwing van een mens, het verhaal 
van een geleidelijke wedergeboor te , de 
geleidelijke overgang van de ene we-
reld in de andere, het geleidelijk ver-
trouwd raken met een nieuwe, tot nu 
tot volkomen o n b e k e n d e werkelijk-
heid." 

Het optimistische slot van een com-
plex en uiterst dramatisch gegeven. 
Wajda 's enscenering heeft bewust tal-
rijke wijdvertakte verhaa le lementen 
achterwege gelaten. De dramatische 
handeling is lot de uiterste essentie 
herleid. Haa r vorm is de dialoog, hel 
gesprek. Wajda ' s criterium voor de 
coupures in de roman was de actuali-
teit, de politieke context, waarin de 
ideologische moord (op Polieluszko) 
de toon a a n g a f . T h e a t r a a l h e e f t 
Wajda 's interpretatie weinig o m het 
lijf; noch scenografisch, noch acteersti-
listisch gebeurt er iets opzienbarends 
of ten minste fascinerends : er zijn 
voornamelijk de ragfijne, nauwelijks 
merkbare draden tussen blikken en lip-
penvan de acteurs, die tot een ingewik-
keld web verward raken en onder druk 
van g ro te psychologische spann ing 
l a n g z a a m w e e r o n t r a f e l e n . Al les 
speelt zich af lussen en in de hoofden 
van de personages, wier kleinste bewe-
gingen maximale betekenissen heb-
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ben. In Polen durft men dergelijk 
theater maken en ervan genieten, en in 
de Poolse culturele context speelt het 
een fundamentele rol. De vraag is en-
kel - en dit heeft Wajda ongetwijfeld al 
meermalen gehoord - of het filmdoek 
hiervoor geen geschikter medium is, 
m.a.w. of Wajda in Schuld en boete 
eigenlijk wel met theater bezig is. 

Ooit sprak hij de volgende woorden, 
die niet steeds erg duidelijk herken-
baarzijn in zijn theaterwerk : "Theater 
is de kunst van de vorm. Imitatie, es-
sentieel voor de cinema, is het theater 
vreemd. De plaats waar het (heater 
zich afspeelt, is de scène en de zaal. 
Acteur en toeschouwer zijn onmisbare 
elementen in het theater : zij alleen 
verzekeren haar voortbestaan." 

Dybukk 
Hetzelfde probleem stelt D)<bukk, 

waarin Wajda's filmische obsessie nog 
verder gaat, zij het met de maximale 
dr iedimensionele middelen van de 
grote scène. 

Tussen twee werelden of De Dybukk 
is een stuk van de joods-Russische 
schrijver Sjalom An-ski (pseudoniem 
voor S j lo imo Zaïnwil l R a p o p o r t , 
1863), dat voor het eerst werd opge-
voerd (in het Hebreeuws) op 31 janua-
ri 1922 in een adaptatie van Cai'm Bia-
lik en in regie van Jewgeni Wachtan-
gow in de Moskouse Studio-Habima. 
De Westerse première (in het Frans) 
greep plaats op 1 februari 1928 in de 
Parijse Studio des Champs-Elysées in 
een a d a p t a t i e van M a r i e - T h é r è s e 
Koerner en in regie van G. Baty. Laten 
we vooraf even An-ski zelf aan het 

D)'bukk woord over de ontstaansgeschiedenis 
(Staiy Teatr) van zijn drama. 

"Het idee voor Dybukk kreeg ik in 
1911, tijdens een reis in Volhyniö en 
Podolië. In Jarmolinec vond ik geen 
logies, omwille van een kermis of ik 
weet niet wat zaten alle herbergen vol: 
geen kamer, noch voor Engel, noch 
voor mij. Men raadde ons aan de 
nacht door te brengen bij een rijk man 
die een groot huis bezat. Het was een 
chassid die eens per maand bij de rab-
bijn ging en niets kon doen zonder 
hem. Hij had een enige dochter van 
17-18 jaar, erg aardig, met een lang en 
bleek gezicht en een diepe blik. Heel 
bescheiden, met neergeslagen, den-
kende ogen. Ik ben er niet in geslaagd 
haar aan het praten te brengen, afge-
zien van enkele woorden, die zo zacht 
gezegd werden, dat ik ze met moeite 
verstond. Maar op het sabbatmaal, 
toen daar een jonge leerling van de 
synagoge aan het eten was met zijn 
blauwe dromerige ogen en zijn lange 
mantel, veranderde het meisje volko-
men, alsof ze in een nieuwe huid stak. 
Steeds rechtop bracht ze de schotels 
uit de keuken aan en plaatste ze voor 
elke genodigde : telkens als ze voor de 
jongeman verscheen, merkte ik dat 
hun neergeslagen ogen opkeken in een 
flits, die voor de anderen onopgemerkt 
bleef, en wie weet, ook voor henzelf. Ik 
begreep dat hun zuivere kleine zielen 
naar elkaar hunkerden met een ver-
borgen magnetisme. 

De laatste nacht van de sabbat, bij 
volle licht, vertelde de vader me onder 
het drinken van de thee opgewekt over 
zijn zaken en over een huwelijkspartij 
voor zijn dochter : een erg goede, be-
gaafde en ernstige jongeman, enige 
zoon van een heel rijke aristocraat. Ik 
kwam op het idee dat er zich een tra-
gedie zou afspelen in het huis." 

An-ski's Dybbuk bestaat uit vier be-
drijven. In het eerste bedrijf bevinden 
we ons op een samenkomst van chassi-
den in een synagoge, een studieruimte 
met zwarte muren . In dit vertrek 
wordt gestudeerd en gebeden, maar 
ook gedanst. Lea en Hanon, de perso-
nages waarrond de plot gebouwd is, 
zien elkaar hier voor het eerst. Het 
belangrijkste moment in het bedrijf is 
de aankondiging van Lea's huwelijk 
met een andere man. Het bedrijf ein-
digt met I lanons plotselinge, vreemde 
dood. Het tweede bedrijf vertelt de 
voorbereiding tot de bruiloft en bevat 
een aantal typische schilderachtige 
momenten, die motivisch in de yiddi-
sche literatuur en schilderkunst terug-
keren. Als herinnering aan de gewel-
dige tegenspoed, die het dorp ooit was 
overkomen, bevindt zich op het voor-
plan het graf van twee gestorven ver-
loofden, waarop geregeld gealludeerd 
wordt. Op die manier krijgen de dood 
en de bovennatuurlijke kracht - hoofd-
thema's van het drama - een bijzonde-
re (en scenografisch zelfs centrale) 
plaats. Het feest van de bruiloft veran-
dert in een tragedie, vermils de bruid 
bezeten lijkt te zijn van een dybbuk, d.i. 
de geest van een gestorvene, die geen 
rust vindi, in dit geval Hanon. In het 
derde bedrijf zien we de voorbereiding 
tot de uitdrijving door de leider van dc 
chassidische gemeenschap, de tsaddik 
Azricl. In het vierde bedrijf ten slotte 
"verschijnt" de geest op het tribunaal 
en gaat een gevecht aan met dc tsad-
dik. Het verhaal eindigt met de uitdrij-
ving van de dybukk, waarbij Lea het 
leven laat. 

Met dc enscenering van Dybukk wil-
de het Stary Teatr vorig jaar in de eer-
ste plaats een nogal diep gewortelde 
Poolse schuld vereffenen tegenover de 
joodse gemeenschap in het land. "Dy-
bukk opvoeren was een politieke daad 
die we aan onszelf verplicht waren. 
Wij zijn iets verschuldigd aan een schit-
terende cultuur, die in Polen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met wortel en 
tak werd uitgeroeid," zegt Wajda's ac-
teur Radziwilowicz. Of de enscene-
ringvan een dergelijke joodse 'klassie-
ker' effectief lot een bewustzijnsveran-
dering in Polen kan leiden, lijkt me zeer 
de vraag, vermits het anti-semitisme er 
nog steeds diep geworteld is. Wajda's 
poging hiertoe is moedigen belangrijk, 
maar groots theater is hel niel : dc 
scenografie is monumentaal (het kerk-
hof bv. wordt bijna als een apart perso-
nage getoond), het actcursspcl labori-
eus, en het scenische gebeuren wordt 
om een onduidelijke reden door een 



doorzichtig gaas van dc toeschouwers 
gescheiden. D e afstand, die de toe-
schouwer bij een dergelijk spektakel 
ervaart, is al zo groot, dat een interes-
sante enscenering haar alleen maa r 
zou mogen verkleinen, de toegang zou 
moeten vrijmaken. Wajda ' s afs tande-
lijke Dybbuk werkt niet als een trage-
die, ofschoon alle gegevens voor de 
tragedie voorhanden zijn. 

Hamlet 
"Dit is nog maar eens een poging -

mijn vierde nu al - o m Shakespeares 
mees te rwerk te ensceneren . Deze 
keer gaat het om Hamle t de Acteur . 
De hele handeling speelt zich af, ge-
concentreerd in een kleedkamer, waar 
Hamlet nadenkt over wat er op de scè-
ne - op de achtergrond - gebeurt . Het 
is een Hamlet geworden die eerder 
mediteert dan handelt , maar waarbij 
de handeling wel het voorwerp van de 
meditatie ui tmaakt. Voor Hamle t de 
Acteur betekent ' to be or not to be' 
volhouden tot het einde. D e spanning 
van deze rol verdragen. He t helemaal 
spelen, in de zin van wat de kunstenaar 
(maar) kan..." 

Aldus Wajda over zijn Hamlet IV, 
die in juni jl. (no tabene de maand van 
de eerste vrije verkiezingen in Polen) 
in het Krakause Stary Tea t r in premiè-
re ging. Het spektakel is Hamle t ' s hul-
de aan de acteurs, die tijdens de staat 
van beleg weigerden te spelen voor de 
Poolse televisie, en dat betekent zoveel 
als het kruim van de Stary-troupe. 

Wajda 's zeer ui teenlopende Hamlet 
ensceneringen hebben één gemeen-
schappelijke n o e m e r : zij leggen fasci-
nerend getuigenis af van zijn bijzonder 
plastische inventiviteit. Met Hamlet IV 
gaat hij naar conventionele maatsta-
ven (waarmee in het Stary doorgaans 
gemeten wordt) , gedurfd ver, en van 
de drieluik in deSingel bleek dit ook de 
meest theatra le voorstelling te zijn. 
Afgezien van het actcursspel (dat on-
der Wajda 's regie altijd stilistisch ver-
fijnd is), waren zowel de scenografie als 
de interpretatie van het d rama bijzon-
der verrassend. Hij stelt Hamlet na-
melijk voor als een acteur . Hamiets 
interpretatie als acteur is niet zo onlo-
gisch, vermits de scène met de spelers, 
die het d rama een beslissende wending 
geeft, duidelijk Hamie ts verbonden-
heid met en capaciteit als acteur illus-
treert. Maar het is vooral dc uiterst 
consequente scenografie (of eerder : 
sallografie), die deze interpretatie zo 
speciaal maakt . Zowel het publiek als 
de acteurs bevinden zich namelijk op 

de scène, althans in de coulissen, want 
op de echte scène wordt , als achter-
grond het eigenlijke drama gespeeld. 
In de coulissen, de kleed- en wachtka-
mer voor de acteur stelt Hamlet zijn 
existentiële vragen. Wat zich op de 
grote scène afspeelt, wordt via spiegels 
- en eenmaal met een video-monitor -
aan het publiek getoond. Bovendien is 
Hamlet een vrouw. "Ongewoon is dat 
niet", aldus Wajda , "de voorbeelden 
van actrices die Hamlet speelden, zijn 
legio, Sarah Bernhardt op kop. Mij 
was opgevallen dat in talloze voorstel-
lingen zelden of nooit het 'karakter ' 
van Hamlet getoond wordt. De mees-
te I lamletvertolkers hebben de nei-
ging om het personage hun eigen ka-
rakter mee te geven en daa rmee hun 
eigen eenduidigheid. En ik merk dat, 
wanneer een vrouw die rol speelt, ze 
dat karakter complexer en veelgelaag-
der maakt. Menselijker dus, en daar 
was het mij o m te doen." 

Wajda ' s interpretatie van de mens 
als beschouwelijk acteur die geen poli-
tieke handeling stelt (al zou ze recht 
doen geschieden) maar door de poli-
tieke situatie wordt uitgedaagd en ge-
dwongen tot een beslissende keuze (al 
kost ze zijn eigen leven), is niet enkel 
erg actueel, maar vooral erg Pools. Z e 
tekent een scherp beeld van de in por-
t ieken, s t inkende gangen en nauwe 
flats wachtende mens, die bitter is, mij-
mert , zijn eigen geschiedenis schept en 
ver teerd wordt door een geduldige 
nervositeit. Al wie het Poolse gezicht 
de laatste jaren heeft geobserveerd, zal 
deze trekken ongetwijfeld herkennen. 
Hamlet IV word t geschraagd doo r 
deze visie, die voor de Pool heel her-
kenbaar is. Vermi t s Wa jda echter 

twee Hamiets toont (de beschouwen-
de in de coulissen, tussen het publiek, 
en de "spelende" op de scène) is zijn 
in terpreta t ie ook o p een universele 
manier kritisch. Wajda zegt ze l f : "Die 
politieke Hamlet is niet de echte. D e 
ech t e i s een mens voor wie polit iekniet 
erg belangrijk is in het aanschijn van 
het gewone leven, maar die daar wèl 
moet over nadenken." 

Los van de discussie wat Wajda ' s 
meest geliefde of boeiendste expres-
sievorm is - theater of film - staat één 
zaak buiten ki jf : Wa jda is in de eerste 
plaats een kuns t enaa r voor wie de 
grondige menselijke relatie, zowel in 
zijn houding tegenover acteurs als in 
zijn artistieke thematiek centraal staat. 
Elke creatie is een zoektocht naar de 
gelaagdheid van de verhouding tussen 
mensen onderling en tussen mens en 
macht. Wajda ' s artistieke c rcdo luidt 
als volgt : "Regie beslaat hierin de af-
zonderlijke spelers in de door hen ge-
speelde rollen zo met elkaar te kete-
nen, dat zij zich niet kunnen losmaken 
en dit proces elke avond herhalen.. . 
Als het theater een creatieve kunst wil 
zijn, moet men het zo ver brengen, dat 
de spelers, die steeds weer hetzelfde 
doen , hun eigen d r a m a avond aan 
avond o p n i e u w s c h e p p e n . Al leen 
daarop baseer ik dc gave van een regis-
seur. Al de rest.d.w.z. iets ensceneren, 
de handeling van het stuk ui tdrukken, 
dat kan elke bcroepsregisscur. Dat 
stelt niets voor. Het gaat e rom deze 
mensen op leven en dood met elkaar 
te verbinden, zodat zij na de eerste s tap 
op de scènc door een welbepaalde wet-
matigheid gedetermineerd worden." 

Jolian de Iloose 
Hamlet IV 
(Stary Teatr) 



ROBERTO CIULLI 

Roberto Ciulli is een Italiaan die in 
Müllheim een nieuw gezelschap 

heeft gesticht. Iets tussen een privé-
en een officieel theater met zowel 

een produktieve als een receptieve 
werking. Een autonoom theater, 

structureel én artistiek. Fo en 
Strehler zijn de antecedenten. 

Pasolini, Fellini en IJeckett kleuren 
de sfeer. 

Foto Birgit Hupfeld 

Regis seur R o b e r t o Ciulli n o e m t 
zichzelf graag een Italiaanse gastarbei-
der in het rijke Duitse theatersysteem. 
Of een Hegeliaans filosoof die in de 
spektakelkunsten terecht gekomen is. 
In elk geval een vreemdeling die zich 
niet zonder meer neerlegt bij bestaan-
de structuren en geplogenheden, maar 
overal fundamente le vragen bij stelt. 
Zijn zoektocht naar essentieel theater 
bracht hem weg van de rijke Duitse 
theaterfabrieken naar een eigen klein-
schalige meer a u t o n o m e groep, het 
Theater a/d Ruhr , dat op enkele jaren 
tijd tot de belangrijkste theaters in 
Duitsland gerekend wordt. Waarde-
ring die zich uitdrukt in dee lname aan 
het Berlijnse Theater t re f fen , in de titel 
van ' i n t e r e s s a n t s e g e z e l s c h a p van 
1988', in grote buitenlandse festivalre-
putatie, en vooral in afgeladen laaien-
de voorstel l ingen. Een por t re t van 
deze Milanees in het Ruhrgebied. 

Gas tarbe ider Ciulli stamt uit een 
hoogburgerlijke familie, en kreeg een 
strenge katholieke opvoeding: spreek-
verbod aan tafel en speelverbod met 
andere kinderen. Een jeugd getekend 
door hardheid, discipline en onder-
drukking. I Iet zijn jeugdherinneringen 
(beelden/ trauma's) die nog zijn pro-
dukties bevolken en materiaal leveren 
voor zijn theatrale nachtmerries : in 
Kaspar b.v. uit zich dit, naast allerlei 
andere soorten africhtingsriiuelen, in 
een masceradcscene waarin een wolfs-
priester schaapskindcren onderwijst , 
een pantomime van dril en bestraffing, 
een karikatuur uit het rijke roomse 
leven. De Italiaanse barokke vorm van 
katholicisme lijkt ook de verbecldings-
bron geweest voor Ciullis Bacchanten 
dat begint met een kitscherige kruisi-
ging en eindigt met een laatste avond-
maal. 

Hoe komt een zuiderling met een 
traditie van Fo en Strehler in het Noor-
den terecht? 

Hegel 
"Toeval," zegt Ciulli. Voorbes temd 

tot een academische carrière, met een 
proefschrift over Hegel op zak, komt 
hij in aanraking met het absurde thea-
ter en sticht een eigen gezelschap, II 
Globo dat in de beste volkslheatertra-
dilie in een tent en met een navenant 
r e p e r t o i r e Mi l aan r o n d t r e k t . E e n 
zwaar hartinfarct maakt bruusk een 
einde aan het theateravontuur , bijna 
aan zijn leven ook. Geen zin in een 
burgerlijk bestaan, trekt hij naar Span-
je, Frankrijk, Duitsland, waar hij aan 
de kost komt met allerlei baantjes. Be-
landt uiteindelijk in Gött ingcn waar hij 
toch weer, als belichter nu, aan het 
theater terecht kan. Hij laat van zich 
h o r e n b l i jkbaar , want in geen tijd 
brengt hij het tot huisregisseur en kan 
hij beginnen meedraaien in de gevulde 
carrousel van het Duitse stadstheater. 
Het succes in Gött ingcn voert onmid-
dellijk naar een topgezclschap, het 
Stadt thcater Köln, waar hij als regis-
s e u r en c o - d i r e c t e u r g e ë n g a g e e r d 
wordt. Vandaa r gaat het naar Düsscl-
dorf om ten slotte uit te monden in de 
oprichting van een au tonoom klein ge-
zelschap, het Thea te r an den Ruhr . 

Ciulli : "Mijn ervaring met de grote 
stadstheaters in Duitsland was erg ne-
gatief. Als directeur van het Keulse 
theater, ruim betoelaagd met 30 milj. 
DM, heb ik ondervonden dat de struc-
tuur van deze grote theaters de kunst 
in de weg begon te s taan. In het Duitse 
theatersysteem -het rijkste van de we-
reld, een voorbeeld ook voor vele an-
dere landen- slaan de kunstenaars in 
dienst van het enorme apparaat , de 
techniek en het abo-systcem i.p.v. dat 
de s l ructuur zich aanpast aan de artis-
tieke opties. Dat veroorzaakt sinds de 
jaren '70 een steeds verergerende crisis 
in hel t h e a t e r : van de vaak meer dan 
twintig produktics die een stadstheater 
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produceert, is er met veel geluk één die 
niet een artistieke finaliteit te maken 
heeft, de andere zijn structuurvriende-
lijke compromissen. De paar echt ar-
tistiek hoogstaande produkties per sei-
zoen staan ineen absolute wanverhou-
ding met de kwantiteit van de midde-
len en structuren. Daarom heb ik ge-
broken met dat systeem, heb ik mijn 
eigen groep opgericht die qua struc-
tuur aangepast is aan mijn manier van 
werken en mijn artistieke verlangens." 

De grotere au tonomie die Ciulli 
voor zijn theatertroep claimt, kreeg hij 
van de stad Miillheim. De stad blijft 
wel grootste aandeelhouder en subsi-
dient, maar laat het gezelschap alle 
vrijheid in de ontwikkeling van een ei-
gen identiteit. Zo verwierf het Theater 
a/d Ruhr een unieke positie in het 
Duitse theatersysteem: het is een stad-
theater maar tegelijk ook een nation-
aal en internationaal druk bezet rei-
zend gezelschap; het is een duidelijk 
geprofileerd ensemble dat per jaar 
twee creaties aan het repertoire toe-
voegt, en tegelijk een receptief theater 
met veel aandacht voor internationale 
uitwisseling; het is een gesubsidieerd 
theater met een verhoudingsgewijs 
enorme omzet : 900.000 DM stadssub-
sidie, 200.000 D M provinciegeld, en 2 
miljoen eigen inkomsten. Slechts 50% 
van het budget wordt daarvan gebruikt 
voor de vaste kosten van het gezel-
schap. Dat zijn resultaten waarvan 
men elders in Duitsland, ook bij ons, 
enkel kan van dromen. Die uitzonder-
lijke positie in het Duitse landschap is 
enkel mogelijk omwille van de eigen 
koers van Ciullis theater : hij houdt zich 
buiten het Deutsches Theaterverein, 
de organisatie van theaterwerkgevers, 
en buiten de vakbond. Dit laatste voor-
al om een soepele arbeidstijd te kun-
nen organiseren, waarbi j repetit ies 
aangepast worden aan de noden van 
het artistiek proces. Voor het overige 
voldoen de contracten van acteurs en 
techniekers aan de normale waarbor-
gen i.v.m. sociale zekerheid en loon. 

Ensemble 
In het Theater a/d Ruhr staat het 

ensemble voorop. Waar in de Duitse 
theaterfabrieken, ook bij ons trou-
wens, het personeelsbestand voorna-
melijk uit niet-artistieke krachten be-
staat, primeert in Müllheim het artis-
tieke samenwerkingsverband. "Thea-
ter is een collectieve kunst," zegt Ciulli, 
"en dat heeft repercussies op alle ni-
veaus. Uitgangspunt is dat de acteurs 
met mekaar willen en kunnen samen-

werken en dat op basis van een ge-
meenschappelijke artistieke optie en 
niet omwille van een contract. Vrucht-
bare samenwerking is enkel mogelijk 
met mensen die zich in ons produktie-
systeem creatief willen engageren. Ik 
verlang van de acteurs een zeer grote 
inbreng, een grote creatieve zelfstan-
digheid, en kan dus alleen met ge-
emancipeerde mensen werken, niet 
het slag van de stadstheaters dat zich 
achter machtsverdeling tussen werk-
gevers en werknemers verschuilt. De 
coherentie is essentieel, daarom is er 
ook zo weinig fluctatie in ons gezel-
schap : er zijn acteurs bij waar ik al 
vijftien jaar mee samenwerk. Conti-
nuïteit is een voorwaarde voor ensem-
blewerking." 

"De acteur is een gepriviligeerde. 
Maar tegelijk draagt hij ook verant-
woordelijkheid tegenover de samenle-
ving. Men kan niet op de scène staan, 
alleen omdat men heeft leren articule-
ren. Iemand die in theater werkt enga-
geert zich in de kunst, en daar is er geen 
scheiding tussen arbeid en leven, de 
acteur werkt niet acht uur voor een 
onderneming en daarna voor zichzelf, 
hij heeft een continue artistieke op-
dracht. Voor een kunstenaar is het le-
ven veel te kort." 

Autonoom 
Niet alleen structuur en ensemble 

zijn bijzonder, ook de artistieke levens-
vorm valt op. Het Theater a/d Ruhr is 
ongeschikt als dramatische bemiddel-
aar, levert geen theatrale spandiensten 
aan andermans geschriften, weigert 
het doorgeefluik naar een literaire tra-
ditie, treedt niet op als erfgenaam in 
een historische overlevering. En toch 
speel t men Brech t , S h a k e s p e a r e , 
Handke, Euripides, Beckett, Sartre, 
e.v.a. Of beter : gebruikt men het 
tekstmateriaal als element van een the-
atrale expressie die op eigen kracht de 
tijdruimte vult. Het theater is een au-
tonome kunst in Müllheim, vertrekt 
van een eigen zeggingskracht, ontmoet 
op de weg naar het publiek woorden 
van anderen, toneelschrijvers soms, 
maar sluit die in in een eigen woorden-
schat, en laat die klinken in een nieuwe, 
vreemde omgeving. Zo wordt Kaspar 
van Handke ingebed in stilte. De stilte 
voorafwanneer Kaspar -gespeeld door 
een vrouw- nog niet kan praten. De 
taal legt haar een nieuwe identiteit op, 
met het aangeleerde 'ik' schminkt ze 
zich een nieuw gelaat, een poppenmas-
ker dat zich plooit naar het beeld van 
de man. De stilte nadien, die de spra-

keloosheid laat horen van een samen-
leving waarin de taal misbruikt werd : 
lange woordeloze scènes van tirannie 
en onderdukking, angstige onderwer-
ping en bloot geweld. Via Kaspar 
wordt commentaar geleverd op het 
statuut van de taal in de Westerse sa-
menleving. Ook van Euripides' Bac-
chanten, de andere produktie die ik 
van Theater a/d Ruhr zag, blijven en-
kel flarden over, ingezet in een barok-
ke beeldorgie waarin godsdienst nu 
eens als verdwijntruc getoond wordt, 
dan als circusvertoon, of als Zeffirelli-
achtige zeemzoetigheid. Zoals met 
Kaspar wordt geëindigd met een gc-
stisch ritueel dat tot expressionistisch 
schrikbeeld stolt : een eindeloos her-
haalde kastijding en een gerekte ijzing-
wekkende schreeuw. 

Theater als marteltuig. Schofferen-
de schandpaal. Ciulli ontbladert, ont-
maskert, ontvleest. Hij haalt het vernis 
van de samenlevingsvormen, toont de 
barsten die hij uitvergroot, varieert en 
herhaalt tot het pijnlijk helder wordt. 
De teksten die hij daarbij hanteert zijn 
slechts bruut materiaal in een Artau-
diaans explosief geheel. "Theater is 

Kaspar 
(Theater a/d Ruhr) 
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Tote ohne Begräbnis 
(Theater a/d Ruhr) 

Foto 
Maurizio Duscarino 

geen ui tvoerende kunst," zegt Ciulli, 
"dramateksten vormen geen gesloten 
geheel zoals proza of poëzie, ze wor-
den geopend in ce nieuwe creatie, ge-
vuld met leven, fantasie, een nieuwe 
biografie. Eén van de basisprincipes 
van onze toneelesthetiek is de vrijheid 
t.o.v. de tekst en het recht van de ac-
teur ook een au teur te zijn. Dc motor 
van onze theatrale arbeid is nooit het 
verlangen een stuk te spelen, maar al-
tijd een artistieke noodzaak. Zoals een 
schrijver of een plastisch kunstenaar 
gedreven wordt iets te creëren, gebrui-
ken we theater om iets te vertellen. Het 
uitgangspunt is altijd een thema dat 
zich opdringt, dat dan omsingeld wordt 
met disparaat materiaal , waaronder 
ook dramateks ten . Het theater inter-
preteert niet, het creëert." 

De openingen die Ciulli in de tekst-
behande l ing toelaat , worden gelar-
deerd met grillige fantasie, feërieke 
droomtafere len , pralerig circus, maar 
vaker kale desolaatheid en obstinate 
dwangbeelden. Pasolini is vaak in de 
buurt om de schoonheid van de wreed-
heid te laten zien, de esthetiek van dc 
dood. Soms helt het naar Fellini met 
zijn bombastisch gebruik van sferen en 
kleuren. Maar IBeckett voert de onder -
toon, in vervallen grauwheid, absolute 
eenzaamheid, eindeloze treurnis. 

Pendelbeweging 
Ciulli: "Ik beschrijf een toestand van 

de wereld. De geschiedenis vormt vol-
gens mij een pendelbeweging tussen 
humane periodes en barbaarse tijden. 
In voor tdurende vooruitgang geloof ik 
niet. Vandaag leven we in een tijd waa-
rin we ver van het humanisme verwij-
derd zijn en het individu steeds minder 
vrijheid krijgt. Kijk maar naar de evol-
utie van de verschillende media (kran-
ten, televisie) die op uniformisering 
wijst. Daarom is ook het theater als 
tegenkracht vandaag zo belangrijk. In 
een tijd van enorme vervlakking, waa-
rin de politici niet meer de juiste argu-
menten vinden om allerlei mistoestan-
den als racisme en fascisme uit dc we-
reld te helpen -denk maar aan het aan-
deel van de Republikaner Partei van-
daag in Duitsland- is het theater nood-
zakelijk om deze a rgumenten te for-
muleren. Wanneer onze maatschappij 
werkelijk Hölderlin, Kleist en Biichner 
doorleefd zou hebben, zouden geweld 
en vreemdel ingenhaat vandaag niet 
mogelijk zijn. Thea te r kan een groter 
effect bereiken, omdat het een collec-
tieve werking veroorzaakt ineen maat -
schappelijke context. Deze kracht kan 
het theater pas opnemen wanneer het 
zich als artistieke vorm sterk maakt , en 

zich dus niet als commercieel verdom-
mingsprodukt in de cultuurindustrie 
definieert. Het theater wordt veel te 
veel onderschat." 

In die zin zijn de produktics van het 
Thea ter a/d R u h r een artistiek state-
men t . Z e fo rmule ren een theatrale 
identiteit die de toeschouwer confron-
teert , ui tdaagt , verontrust . Snippers 
mensheid worden theatraal opgelicht, 
daaronder krioelt het. Fragment jes he-
den worden theatraal afgetast, daar-
ach te r ve r s tomt het . Niet be leren , 
maar uitdagend ontbloten. Niet wij-
zen, maar speels omcirkelen. 'ITicaler 
als plek van beeld en blik, zicht en in-
zicht. Thea t e r als ontmoetingsplaats 
ook. Zee r druk is het verkeer tussen 
Mül lhe im en het Oos tb lok , tussen 
Noord en Zuid. Als receptieve organi-
satie geeft het Thea te r a/d Ruhr de 
kans aan Oostbloklanden zich gedu-
rende een langere periode in Duitsland 
tc presenteren. Polen cn Joegoslavië 
kwamen zo al aan dc beurt . Met Tur-
kije werd uitgewisseld : het Thea ter a/d 
R u h r was het eerste gezeschap dat cr 
sinds veertig jaar te gast was, ondanks 
de eno rme Turkse immigratie. De cul-
turele identiteit die vreemdeling Ciulli 
laat zien is dus pluriform en veelzijdig. 
Als onze wereld. 

Luk Vuil den Dries 



M O Z A R T 

Vrouwen bedriegen mannen . 
'Dat doen zij allemaal' , zegt Don Alfonso. 
Gugl ie lmo en Ferrando wedden van niet. 

Zij zullen, vermomd, e ikaars geliefde 
het hof maken en bewijzen dat er 

uitzonderingen zijn. 

Of is dat buiten Da Pontes literaire narcose 
en Mozarts muzikaal scalpel gerekend ? 

Luc Bondy, Peter Sel lars en Jürgen F l imm 
regisseren hun antwoorden op die vraag, 
precies tweehonderd j a a r nadat de opera 

van het vrolijk secerende tweetal werd gecreëerd. 

Cosifan Uitte. 

Een vrouw - Mieke Kolk - zet alles op een rij 
en betuigt haar eeuwige trouw. 

Aan de opera. 

Wat in de opvoeringsgeschiedenis 
van Cosifan tutte (School voor verlief-
den) zo opvalt, is dat het Mozarts ope-
ra - de derde die hij schreef in samen-
werking met Da Ponte - ontbreekt aan 
reputatie, aan goede naam. Ondanks 
de waardering voor de muziek werd 
het libretto vanaf de eerste opvoerin-
gen in 1790 tot in de twintigste eeuw 
bespot, vermaledijd en door muzikale 
zedenmees ters van kuisere teksten 
voorzien. Dat lijkt enigzins bizar, want 
ook de beide andere Mozart/Da Ponte 
opera 's gaan over lust, ontrouw en 
overspel, vernedering en straf. Het 
grote verschil tussen Cosifan tutte en 
Don Giovanni of De bruiloft van Figa-
ro ligt echter in de exclusiviteit van haar 
liefde/lust thema en het ontbreken 
van een duidelijke morele veroorde-
ling aan het e inde . 

Zo valt Don Giovanni voor zijn 
promiscue gedrag hel en verdoemenis 
ten deel, terwijl zijn vrouwelijke tegen-
voeter Donna Elvira, in een zekere 
geur van heiligheid tot inzicht komt en 
daar eindigt waar heel wat rebelse da-
mes boete moesten doen, in het kloos-
ter. In Le Nozze Di Figaro komt het 
tussen het dienstpersoneel uiteindelijk 
toch nog tot een bruiloft, onder super-
visie van de hitsige graaf die in de hu-
welijksnacht, geheel tegen zijn ver-

wachtingen in, voor een laatste keer op 
zijn nummer wordt gezet. 

Vernieuwend in beide opera's is dat 
Mozart, in zijn herschrijving van het 
muzikale opera buffa-idioom, de klas-
setegcnstellingen, die nauw met de 
liefdesthematiek verbonden zijn, ver-
der 'emotionaliseert' . De componist 
geeft 'de andere wereld' in de muziek 
letterlijk een stem op het niveau van 
de dramatische handeling en beleving. 
Het is daarbij frappant hoe hij de feo-
dale heren van een niet te verzadigen 
geilheid voorziet terwijl hun potentiële 
slachtoffers, overigens ook niet zonder 
enig kleerscheuren,door hun onderlin-
ge solidariteit in de buurt van liefde 
uitkomen. Het burgerlijke dictaat van 
de Liefde als absolute schokbreker 
tussen de lusten en lasten van het hu-
welijk dat in de 19e eeuw in alle senti-
mentali tei t ontwikkeld zal worden 
kondigt zich hier aan als politiek en 
cultureel adagium van een toekomsti-
ge middenstand. Daarnaast ontstaat 
allengs een 'deviant' artistiek discours 
waarin de maatschappelijke restricties 
zorgen voor een stoet van horrorver-
halen waarin fatale mannen, vrouwen 
en passies het bloed in en uit de aderen 
van hun lezers blijven pompen. 

Cosifan tutte schijnt uit een andere 
wereld te stammen. 

'Wie niet voor 1789 heeft geleefd, 
kent de zoetheid van het leven niet,' 
kon de graaf van Talleyrand later vast-
stellen aangezien zijn hoofd nog aan 
zijn lijf vastzat. En onder zoetheid van 
het leven, zo schrijft Arnold I iauser 
zedig, verstond men natuurlijk 'de 
zoetheid van de vrouwen; zij zijn het 
meestgeliefde tijdverdrijf zoals dal in 
alle genotsculturen het geval is.' De 
liefde is een geraffineerd gezelschaps-
spel geworden, de hartstocht een ge-
woonte. De kunst is voyeuristisch, het 
naakt alomtegenwoordig. Overal ziet 
men blote vrouwen overgegeven aan 
hun dijen, heupen en borsten of in om-
helzingen verstrengeld met mannen en 
andere vrouwen. Of beter gezegd blo-
te meisjes; het vrouwelijk schoon-
heidsideaal van de Rococo is jong, nog 
bijna onvolgroeid. De sexuele opvoe-
ding die men het prille wicht toebe-
denkt, wordt in zijn schrilheid in hel 
werk van de Markies de Sade cn dc nu 
zo populai re Chodcr los de Laclos 
(Dangerous Liaisons) uitvoerig uit de 
doeken gedaan maar, de literaire libcr-
tinage blijft relatief beperkt. Welis-
waar wordt hel liefdesmotief een drijf-
veer van de dramatische handeling 
maar, meer dan de erotische daad, is 
het hoe en waarom van de personages 
belangrijk. Nog steeds stevig aan het 
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Cosi Fan Tutte (De Nederlandse Opera) - Foto Jaap Pieper 

formele spel gebonden -en zonder vas-
te afspraken geen spel -lijkt de (vor-
m e n t a a l in een soort overdaad ook 
haar ontsnapping te zoeken en in haar 
verlies aan transparantie een lyrische 
bezwering van haar verlangen te ont-
hullen. 

Man/vrouw 
De impopulariteit van Mozarts Cosi 

fan tutte moet in de eerste plaats te 
wijten zijn aan de verkeerde tijd en 
plaats van presentatie. Wenen was 
geen Parijs, Duitsland geen Frankrijk 
en 1789 had het hele zoete leven van de 
R o c o c o met geweld weggevaagd . 
Ideologisch nauw verbonden aan de 
eigen tijd, plaatsen Mozart en Da Pon-
te de opera in een historisch niet nader 
omschreven Napels waar wel van oor-
log maar niet van vorsten sprake is. 
Klasseloos maar onmiskenbaar gesitu-
eerd in een gegoede middenstand. Op 
het eerste gezicht nog schatplichtig 
aan de commedia dell'arte en de zich 
daaruit ontwikkelende intrige-come-
die is Cosi fan tutte daar ook lichtjaren 
van verwi jderd . In zijn tragische 
aspecten vertelt Cosi fan tutte ook, bin-
nen een initiatie-ritueel, over de moei-
zame ontdekking van sexualiteit en 
identiteit, een emancipatieproces dat 
ook in De Toverfluit op de voorgrond 

wordt gesteld. En evenals Pamina daar 
de werkelijke kolen uit het vuur moet 
halen dienen ook de Cosi fan tutte -da-
mes de verantwoordelijkheid te ne-
men en te dragen voor de chaos die is 
aangericht. Maar wat belangrijker 
lijkt is dat de midzomernachtsdroom 
tot een nachtmerrie verwordt, niet al-
leen voor hen, maar ook voor hun 
publiek. Mozart creëert in zijn muziek 
een erotisch paradijs van wat ik maar 
polymorfe perversiteit (F reud) wil 
noemen waarin alles en iedereen bezet 
en bezeten raakt van verlangen. En 
niet zozeer de ongeoorloofde kruise-
lingse vrijages dan wel het schijnhuwe-
lijkwaar alle vier zich willens en wetens 
in storten, is de overtreding van het 
ultieme verbod : de transgressie is per-
manent geworden. 

De spelleider Don Alfonso, moet 
dan ook de twee jongens hun exotische 
oosterse vel aflaten stropen ten gunste 
van hun soldatenpak, niet alleen om-
wille van de afronding van de intrige, 
maar ook omdat het hek naar ons aller 
paradijs op slot moet. Of laten we zeg-
gen om beide, want het een pleegt 
nauw samen te hangen met het ander. 
In de tragedie vallen op dit ogenblik de 
doden, in de komedie vindt het veelal 
geforceerde feestelijke slot plaats waa-
rin het maatschappel i jke decorum 
wordt hersteld. In Cosi fan tutte maakt 

een touch of genius van de componist 
en zijn librettist dat de twee heren zich 
opnieuw omkleden, alsof ze geen af-
scheid kunnen nemen van de mannen 
die ze net nog waren en misschien ook 
zijn geworden. De opera creëert 
daarmee een open einde met het ge-
vaar dat ieder ogenblik alles weer op-
nieuw kan beginnen. In dat circulaire 
aspect van het libretto is deze opera 
wezenlijk tijdloos : ongestraft door li-
neariteit en geschiedenis, jaagt hij ons 
voort. 

Over het oedipale karakter van vele 
verhalen, wat Roland Barthes deed fi-
losoferen over het oedipale van het 
narratieve, is inmiddels al veel geschre-
ven binnen de tekstwetenschap. Ik zal 
dat verder laten voor wat het waard is, 
maar wil uil de theorie toch eerst een 
hypothese lichten. Deze stelt dat de 
lijn van het narratieve in zijn meest 
abstracte vorm het doordringen en uit-
eindelijk overwinnen van het vrouwe-
lijke (vaak het vrouwelijk object) door 
het mannelijke (vaak een mannelijke 
held) inhoudt. Het mannelijke staat 
voor mobiliteit en actic, het vrouwelij-
ke voor immobiliteit, voor een ruimte, 
een geantropomorfiseerd landschap 
van vrouwelijke symbolen zoals daar 
zijn : het bos, de grot, het water, kor-
tom alles wat met de oersymboliek van 
de moederschoot verwant is. 
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Cosi Fan Tulle (PepsiCo Summerfare) 

Dc hypothese is bruikbaar voor het 
wat gecompliceerde ' re ismot ief in 
Cosi fan tutte (wie reist er nu eigenlijk 
met wie? ) en de ontsteltenis van Mo-
zarls publiek (net als voor de miracu-
leuze basisovereenkomst in de vorm-
geving van de drie hier te bespreken 
recente ensceneringen van deze ope-
ra : Peter Sellars in New York, Luc 
Bondy in Brussel en Jurgcn Flimm in 
Amsterdam.) 

Hoewel het de mannen zijn die het 
ruime sop kiezen en zich vervolgens als 
ware avonturiers op het verleiden van 
de dames storten, is hun hele onder-
neming lot mislukken gedoemd als de 
dames op een gegeven ogenblik niet dc 
smaak te pakken krijgen en de heren 
niet met zich mee het bos insleuren om 
zich door hun nieuwbakken minnaars 
le laten ontmaagden. Dc vrouwen mo-
gen dan al 'allemaal zo' zijn, onstand-
vastig cn zwak, dan toch niet als deze 
types die, na de buit te hebben ver-
deeld, hun manvolk tevreden spinnend 
naar dc huwelijksdis voeren. En Mo-
zart laat ze, in een buitengewoon sluw 
libretto waarin winnen en verliezen ge-
lijkelijk worden afgestraft, ten koste 
van de heren alle ruimte. De eerste 
verloving wordt muzikaal gefotogra-
feerd in haar onschuldige narcistische 
dweepzucht, een sociaal en cultureel 
fenomeen waaraan collectief vorm 

wordt gegeven. Daarna beginnen, ge-
leidelijk, dc aria's dc personages vorm 
te geven en de nieuwe paren in een 
steeds stijgende emotionele lijn naar 
elkaar te drijven en te legitimeren. De 
muziek laat ons acccpicrcn wat er zich 
aan erolische verlangens - hoe verbo-
den ook - aandient. En dat lijkt nog 
veel meer dan wat de hedendaagse en-
sceneringen van Cosi fan tutte laten 
zien en veel te veel voor een zich sterk 
makende burgerlijke klasse die zich, 
toen, ten behoeve van de eigen iden-
titeit aan het inrollen was in moraal, 
fatsoen en een geducht arbeidsethos. 

Schuldig ? 
De opvoering van de opera stek de 

regisseurs vooreen aantal dramaturgi-
sche keuzes, die nauw verbonden zijn 
met een mogelijke receptie. Zowel het 
beklemtonen van de intrige, de sociale 
comedie, de buitenkant van Cosi fan 
tutte, als een duidelijk inweven van het 
'rites de passage'-molief als inwendige 
structuur, lijkt onvermijdelijk samen te 
hangen met de eenvoudige vraag: her-
kennen de meisjes de jongens nu wel 
of niet en zo ja, zo nee wat is hun motief 
voor de partnerruil ? Schuldig on-
schuldig of onschuldig schuldig ? 

Peter Sellars suggereert slerk 'her-
kenning' : de partnerruil begint als een 

koekje van eigen deeg, het overspel 
brengt nieuw leven en een moment 
van bevrijding in de wat ranzig gewor-
den relaties, het huwelijk (eindelijk) 
wordt op het witte tafellaken overhaast 
weggegeten totdat de glazen vallen cn 
Don Alfonso met de kassa rinkelt. 
Wanneer de jongens dc meisjes komen 
verleiden doen zij dat in hippie- kos-
tuum, in onze herinnering zwaar bela-
den met sexuele bevrijding. Hun ver-
mommingsa t t r i buu t , de zonnebri l , 
wordt door de meisjes simpelweg over-
genomen als zij in de aanval gaan. 

Luc Bondy benadert het probleem 
vanuit een heel andere hoek. De jonge 
pedante harken met hun witte gezich-
ten , hun witte pruiken en hun steek-
hoeden zien er zo identiek uil, dat de 
meisjes zich bij het treurige afscheid al 
vergissen. Dat ze nooit echt aan hun 
verloofdes geroken hebben, wordt dan 
ook duidelijk door hun fladderende 
pathetiek : een tegenpool van de sta-
tueske gebaren van de mannen. Als 
deze even later met vloeiende gewa-
den en ontblote borsten, kortom met 
lichamen, terugkomen en de meisjes 
eindelijk het hof beginnen te maken 
herkennen wijzelf ze niet eens en willen 
dat ook geenszins, omdat we de twee 
schatjes graag iets echts gunnen. De 
partnerruil is een bewuste keuze voor 
een van beide mannen die daar staan, 
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Cosi Fan Tutte (PepsiCo Summer/are) - Foto Peter Krupenye 

het slotbeeld levert een kluwen in el-
kaar verstrengelde mensen op, waar-
over een klein wit huisje neerdaalt : 
eindelijk thuis na de lange reis door 
een verschietend landschap dat steeds 
grimmiger vormen aan begon te ne-
men. 

Jurgen Flimm laat de theatrale ef-
fectiviteit van Cosi fan tutte over aan 
de muziek, het gigantische decor en 
een aantal commedia dell'arte figuur-
tjes die de ruimte te pas en te onpas 
vullen. Zijn dames en heren zingen en 
bewegen zich aldus door de voorstel-
ling heen als was er veel te doen en 
niets te tonen. Of ze elkaar ooit eerder 
hebben gezien, is onbelangrijk omdat 
ieder voor zichzelf optreedt, waarom 
ze voor de een en niet voor de ander 
kiezen, staat in de muzikale dramatur-
gie die met de voorgeschreven stem-
soorten de ideale koppels vormt. Ter-
wijl Fiordiligi bij Peter Sellars in haar 
doodsnoodaria's (zal ik wel / nee ik 
mag n i e t / m a a r ik wil / toch m a a r 
niet/mijn arme verloofde) strippend 
op een cafétafel staat, zit Flimms so-
praan, nadat ze dapper door het knie-
hoge water is gestapt, treurig in een 
bootje en laat het zand (daarom is het 
bootje ook gestrand) van de tijd door 
haar vingers glijden. Waarom ze zich 
alsnog laat verleiden is onbegrijpelijk. 
Geknakt zitten aan het einde de juiste 

echtparen aan de juiste tafeltjes, het 
avontuur met de sleutelclub van de 
laan jammerlijk mislukt. 

Jurgen Flimm lijkt echter het recep-
tiedebat op een ander niveau te willen 
voeren. Hij opent de opvoering post-
modern met een beeldcitaat van Ma-
nets 'Déjeuner sur l 'herbe'. Drie aan-
geklede heren en een naakte dame. 
De afbeelding is pornografisch, de re-
ceptie legt het accent op het voyeuris-
me van de toeschouwer. Binnen de 
voorstelling (het beeld gaat bewegen), 
wordt het een bordeelscène waarmee 
de hypocrisie van het herenakkoord 
wordt aangegeven. Het kijkgenot 
wordt voortgezet in hel tweede beeld : 
de ijle wolkenhemel, de op een kamer-
schermvan reuzeformaat geschilderde 
bossen, de grote plas water en hel 
theehuisje, een klein fallisch torentje 
achter een ronde parketvloer met een 
ingelegd, en overigens ongebruikt , 
doolhofmotief. En dat is het dan voor 
de rest van de voorstelling die zich vol-
strekt traditioneel afrolt, als we die ene 
brutale pose van Dorabella in een 
nachthemd cn de openhangende jurk 
van Fiordiligi niet vergeten. Mogen we 
niet kijken, moeten we allemaal zien 
hoe zoiets slecht afloopt ? Moeten we 
willen dat het slecht afloopt ? Zijn wij 
schuldig ? Of moeten we, nadat het 
krit ische kader is vastgesteld, het 

kunstwerk ongestoord in zijn 'histo-
risch' kader - wat dat ook moge zijn -, 
tot ons nemen ? 

Zonder enige directe erotische aan-
wijzing maar eindeloos verleidelijk 
neemt Bondy de personages en ons 
mee op reis. Het tweehonderd meter 
lange achterdoek van Karl Ernst I lcr-
mann ontrolt een steeds wisselend pa-
norama van zeegezichten, het verre ei-
land waar ook gelukzaligen wonen en 
het bos met de waterpartijen. Straks 
zullen de meisjes daar in een bronnctjc 
hun voeten wassen en van mannen wis-
selen als van schoenen. Balancerend 
op een grote zwerfkei, zal Fiordiligi 
haar emotionele evenwicht zoeken, 
terwijl de lucht achter haar inktzwart 
wordt en een maanachlig duinland-
schap haar intrede in de volwassen 
wereld van gedane keuzes zal gaan 
markeren. De rol van de voyeur wordt 
ons, onschuldige kinderen, afgenomen 
door Don Al fonso , die terwijl de 
schmink op zijn gezicht uitloopt van 
het zweet, de paartjes bespiedt van on-
der het tafellaken, vanachter een ka-
merscherm en langs de badtent waarin 
Despina zich verkleedt voor haar rol 
als dokter. Een steeds lebberigcr geil-
aard die maar met moeite zijn rol van 
ceremoniemeester blijft spelen cn, als 
niet weg te cijferen deelgenoot van al 
te intieme ervaringen in de familie zal 
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Cosi Fan Tutte (De Munt) Foto Rutli Walz 

worden opgenomen . Deze wereld 
spat niet uiteen, hij wordt aan ons oog 
ontrokken. 

Waar Flimm en Bondy in een colla-
ge of verloop het beeldmateriaal uit 
Mozarts tijd gebruiken, daar springt 
Sellars naar het hedendaags Amerika. 
Met een waanzinnig gemak schrijft hij 
plaats en gebeurtenissen in de nieuwe 
kontekst: de ViCtnam-veteraan Alfon-
so en zijn vriendin samen in Despina's, 
een groen/goud/roze snackbar als vei-
lige haven voor de lummelende jeugd, 
veel spiegels en op een prominente 
plaats de kassa. Achter de b a r : hoge 
bomen en de weg naar zee. Hoewel we 
met de beide paren mee naar buiten 
lopen, voor een frisse neus op het mo-
mcnt- suprème, speelt de handeling 
zich verder in, op, onder, achter en met 
het barmeubilair af. En dat tegen een 
tempoen vooral tegen een ritme die de 
muziek schijnen mee te sleuren in 
plaats van andersom. De kwartslag die 
Sellars in zijn verhaal maakt door er-
van uit te gaan dat niemand meer weet 
wat hij of zij voelt, maakt de toon grim-
mig en hysterisch, al wisselt hij af met 
uitbarstingen van hilariteit (Dr Shirley 
Maclain die met een accu de mannen-
lijven schoksgewijs weer tot leven 
brengt). Ontroerend werkt dan het 
moment waarop de nieuwe paartjes, 
die net nog door het lint zijn gegaan, 

opkomen : de meisjes in hun bijna al 
d o o r de m o t t e n o p g e g e t e n kuise 
trouwjurkjes, de mannen in stoffige 
smokings. Alfonso die met Despina 
geen stap verder is gekomen moet de 
boel wel in stukken slaan. Z o blijft 
Sellars de voyeur een stapje voor en 
onthult hij het sado-masochisme ach-
ter de gangmaker, de impotentie ach-
ter de vrouwenhaat. Spelenderwijs 
een prachtige historische analyse van 
een 'tijdloze' opera. 

Tevreden ? 
Ik neem aan dat ik een ander artikel 

had geschreven zonder de enscenering 
van Luc Bondy en de vormgeving van 
Hermann. Van een onvoorstelbare 
schoonheid, harmonie en tederheid, 
stilt de voorstelling een heimwee naar 
verloren tijden. Als de stem van vroe-
ger lezen beeld en muziek fluisterend 
het verhaal. Het is, geloof ik, alles wat 
een opera kan bereiken op zijn beste 
momenten. Het historische beeldma-
teriaal schept geen a fs tand , maar 
vormt een bijna surrealistische over-
brugging. Het doet denken aan het 
o p e n k l a p p e n d e r e l i e f p r e n t e n b o e k 
waarin de basisscènes zich voor eeuwig 
en altijd ontvouwen. 

Het historisme zonder meer, maar 
voorzien van freudiaanse symboliek, 

en postmodern gebruikt (misbruikt 
beter), zoals we dat onlangs in Amster-
dam ook mochten aanschouwen van 
regisseur Philippe Sireuil (Ariane et 
Barbe Bleue) is pretentieus, lui en in-
tellectualistisch. Zoals het dat eigen-
lijk altijd al was in zijn meer 'moderne ' 
transposities, die ons, onder het mom 
van politiserende actualiteit, de bood-
schap voorhielden (Ilarry Kupfer zul-
len we maar zeggen). De regie van 
Flimm is vermoeid en radeloos. On-
willekeurig begin je hem te vergelijken 
met zijn Don Alfonso. Een man die 
weet wat er in de wereld te koop is 
maar er niet mee om weet te gaan. 

Peter Sellars, ten slotte, pleegt een 
actualisering, een herschrijving, in dc 
beste Brechtiaanse traditie, maar dan 
gelukkig, veertig jaar later, opener, 
speelser en zonder Brcchts vrouwen-
haat. Zijn Cosi fan tutte is van een 
andere orde, maar even perfect en har-
monisch als die van Bondy. Zonder 
Sellars was ik nooit al die dramatische 
mogelijkheden gaan zien die in, bijna 
achter, het libretto verstopt liggen. En 
hij krijgt altijd gelijk. 

Ik ben een tevreden mens. Mijn ver-
slaving aan Cosi fan tutte duurt voort. 

Mieke Kolk 
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m e d i o maar t ve r sch i jn t de u i tgave : 

DANSEXPRESSIE, geschiedenis 
en ontwikkeling van idealen 
R'douan Baroud, Marianne Gerner en 
Nettie Schippers 

Sinds e e n aanta l d e c e n n i a h e e f t d a n s e x p r e s s i e 
e e n p laa t s g e v o n d e n in het o n d e r w i j s en in 
a n d e r e s e c t o r e n van de s a m e n l e v i n g . Dans -
e x p r e s s i e is i nmidde l s de mees t a a n v a a r d b a r e 
b e n a m i n g v o o r h e t g e e n v o o r d i e n o o k wel als 
l i chamel i jke exp res s i e , b e w e g i n g s e x p r e s s i e , 
e d u c a t i e v e clans of c rea t i eve d a n s is a a n g e d u i d . 
In DANSEXPRESSIE, geschiedenis en 
ontwikkel ing van idealen l a ten de a u t e u r s z ien in 
w e l k e f a se van de o n t w i k k e l i n g van o n z e 
cu l tuur , d e idee van d a n s e x p r e s s i e o p k w a m ; 
w e l k e p e d a g o g i s c h e inz ich ten m e e s p e e l d e n ; 
w e l k m e n s b e e l d de a c h t e r g r o n d v o r m d e van de 
g e d a c h t e n van v o o r g a n g e r s en p ion ie r s . 

Het b o e k is g e s c h r e v e n voor m e n s e n d ie zich in 
cle a c h t e r g r o n d e n van het vak wi l len v e r d i e p e n , 
voor d e g e n e n d ie b e r o e p s h a l v e met c lansexpres-
s ie h e b b e n te m a k e n , zoa ls s t u d e n t e n aan 
d a n s v a k o p l e i d i n g e n en p e d a g o g i s c h e 
o p l e i d i n g e n , l e e r k r a c h t e n en b e g e l e i d e r s in he t 
o n d e r w i j s , d o c e n t e n d a n s e x p r e s s i e , m a a r ook 
v o o r g e ï n t e r e s s e e r d e n in de re la t ie t u s sen clans 
en o p v o e d i n g . 
De au t eu r s , R'douan Baroud, Marianne Gerner 
e n Nettie Schippers, a l len m e d e w e r k e r s aan d e 
A m s t e r d a m s e H o g e s c h o o l v o o r d e Kuns t en , 
h e b b e n bij h u n beschr i jv ing van de g e s c h i e d e n i s 
e n d e o n t w i k k e l i n g van d a n s e x p r e s s i e cle 
p i o n i e r s van het vak b e t r o k k e n . Kenn i s en 
e rva r ing o p g e d a a n t i jdens de o n t w i k k e l i n g van 
d a n s e x p r e s s i e w o r d e n met de ve r sch i jn ing van 
dit b o e k toeganke l i j k en o v e r d r a a g b a a r g e m a a k t . 

DANSEXPRESSIE, geschiedenis en ontwikkel ing 
van idealen is e e n u i tgave van he t N e d e r l a n d s 
Ins t i tuu t v o o r de Dans i .s .m. St icht ing 
D a n s e x p r e s s i e Publ ika t ies . De winke lp r i j s 
b e d r a a g t ƒ 29,50. Tot 15 maar t 1990 geld t e e n 
v o o r i n t e k e n p r i j s van ƒ 25,00 ( inclus ief 
v e r z e n d k o s t e n ) . 

V o o r i n t e k e n i n g g e s c h i e d t d o o r o v e r m a k i n g v a n 
ƒ 25,00 o p g i r o r e k e n i n g 4999315 t .n.v. he t 
N e d e r l a n d s Ins t i tuut v o o r cle D a n s te A m s t e r d a m 
o.v.v . ' D a n s e x p r e s s i e ' ( vóó r 15 maar t ) . 

Nog sneer 
over 

THEATER 
leest U maandelijks in: 

T O N E E L 
1 V V U 1 V 3 H 1 

Jaarabonnement 
(10 nummers inclusief het jaarlijkse 

Nederlands Theaterboek): Bfr. 1200. 
(studenten Bfr. 950). 

Opgave: Nederlands Theater Instituut 
Herengracht 168 
1016 BP Amsterdam 
Telefoon 00-3120-235104 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN LIMBURG 

Van 19 mei tot 3 Juli S K Ä e M 
DE RIJKE OMKADERING VAN... 
Het glooiende Haspengouwse landschap met bloeiende 
boomgaarden en pittoreske kastelen. 

NIEUW 
Concertweekends en -excursies 

EEN UNIEK DECOR VOOR 
DE BASILICA CONCERTEN 1990 

Expecting Mozart: 
02.06: W.A. Mozart: Requiem: Collegium Instrumenale 

Brugense + Westvlaams Vocaal Ensemble 
10.06: W.A. Mozart: Sonates: Recital Johan Huys & 

Rudolf Werthen 
23.06: W.A. Mozart: Pianoconcerti: Ensemble Anima 

Eterna 

Festivalklassiekers 
09.06: G. Bizet: Suite uit Carmen: Filharmonisch Orkest 

van Luik 
H. Berlioz: Symphonie Fantastique 

15.06: H. Berlioz: Damnation de Faust: 
Kon. Filharmonisch Orkest van Vlaanderen 

Oude muziek: 
28.03: J.S. Bach: Hohe Messe: Collegium Vocale 
30.06: J.S. Bach: Brandenburgse Concerto's: 

La Petite Bande 

Vraag de volledige concertkalender aan op het festival-
secretariaat, Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren. 
Tel. 012/23.57.19. 



90/91 
NIEUW THEATER ANTIGONE 
1. Moord in het Broei Hotel 

R o n C l a r k en S a m Bobr ick 
Regie : Ph i l i ppe Lepez ; p r emiè re 20 .09 .1990 

2. Electra 
Sophoc le s , ver ta l ing P é Havvinkels 
Regie : P ie r r e L a r o c h e ; p remiè re 13.10.1990 
Met o . m . M i a G r i j p , Pe t e r Bu lckaen , E d d y B r u g m a n 

3. De kus van de spinnevrouw' 
M a n u e l Pu ig 
Regie : F r a n c k van E r v e n ; p remiè re 8 .11 .1990 
Met o . m . Kr is t iaan Lagas t 

4. De kaukasische krijtring 
Bertol t B r e c h t / P a u l Dessau 
Regie : F r a n c k van E r v e n ; p r emiè re 7 .2 .1991 
Met o . m . J a c o b Beks, Reinhi lde Decleir , C a r r y G o o s e n s , M a r t i n e 
W e r b r o u c k , F ranço i se V a n h e c k e , Kat r ien M e g a n c k 

Bli jven o p het r epe r to i r e : Het onderzoek (Pe ter Weiss) , L U V ( M u r r a y Schisgal) , Play Macbeth ( S h a k e s p e a r e / K o h o u t ) 

B o e k i n g : W e s t v l a a m s T h e a t e r A n t i g o n e K o r t r i j k , Po t t e lbe rg 40 - 8500 K o r t r i j k - tel. 0 5 6 / 2 2 . 6 8 . 7 0 

Mia G r i j p / E d d y B r u g m a n / P L A Y M A C B E T H 

5. Waanz innen /Dé l i re s 
A n d r é Bâi l lon 
Met Dries W i e m e 

NOG DIT SEIZOEN 

DODEHDANS 
van August Strindberg 

regie: Guy Joosten 
première: 16 maart 1990 

LULU 
van Frank Wedekind 
regie: Jean-Pierre De Decker 
première: 20 april 1990 SPOKEN 

van Hendrik Ibsen 
regie: Jappe Claes 
première: 25 mei 1990 

KVS-Brussel - Lakensestraat 146 - 1000 Brussei - (02) 219 49 44 - Reserveren (02) 217 69 37 



W I M V A N G A N S B E K E 

O p 4 februari 1980 werd ik 42. D e midlife-crisis, die al 20 jaar 
eerder begonnen was, s tuurde met niet af latende ijver haar demo-
nen uit. Was het profetisch, dat ik uitgerekend die dag in Brussel 
een voorstelling zag van Zen- theater , waarvan me na al die jaren 
een indruk bijblijft van gesofisticeerde eenvoud, strakke en toch 
ergens 'vrije' stilering, verregaande abstrahering, die toch iets zeer 
concreets had en een gevoel van symmetrie ? Iets wat appeleerde 
aan een latente spanning binnen mezelf tussen een neiging tot 
exuberantie en een neiging tot inkeer en de drang, niet om de bei-
de e lementen te verzoenen, maar om ze naast mekaar vrij spel te 
geven. 

Tien jaar later, zelfde dag, begeef ik mij in gezelschap van vrou-
welijk schoon, aan een copieus diner met vleselijke lustbeleving 
als dessert. Het andere uiterste van een decade. Is het profetisch 
dal het zich niet in een theater afspeelde, terwijl het toch buiten-
gewoon bevredigend was ? 

Ik neem mij voor om, tussen beide profetisch gewaande mo-
menten in, mijn kronieken in dit blad de komende drie jaar te vul-
len met een 'historisch' commentar iërend, tendenzen duidend, be-
sluiten trekkend en ui termate subjectief verslag van het in de ja-
ren '80 in Vlaanderen ge- en ver toonde theater . Mijn inborst ge-
trouw, hoop ik aldus tot een even chaotisch als overzichtelijk 
beeld te komen van wat, voorbijgaand of blijvend, beklijvend of 
onbelangrijk, modieus of overheersend was in dit decennium tus-
sen inval en val. Die van de Russen in Afghanistan en die van 
Ceaucescu in Roemenie . 

Bij wijze van inleiding en vingeroefening blader ik voor de ko-
mende twee bijdragen allereerst in mijn persoonlijk theatraal ver-
jaardagsalbum. In onderhavig eerste deel tot 1985. 

4 februari 1981 
Het Gentse Arca- theater speelt Iphigineia in Tauris van Goe-

the in een regie van de Duitser E m m a n u e l Boeck. Ongewoon 
voor Vlaanderen is het 'rituele' karakter van de voorstelling vol 
duistere symboliek. Een genre, dat hier nooit echt gedijd heeft -
en waarom zou het ? 'Ritueel ' be tekende op de scène immers 
nooit iets anders dan een artificiële en onleesbare doorslag van de 
échte, organische, culturen aangeboren rituelen. Een gezelschap 
als het Neder landse Kiss liep er hier toen ook mee rond. Vlamin-
gen zijn gelukkig te nuchter gebleken voor deze ranzige, belegen 
uitlopertjes van (vooral Duitse) experimenten van de late jaren 
'60. Maar af en toe waren er snel uitstervende voorbeelden van 
te zien. Z o haalde het Kaaitheater voor zijn eerste editie (1979) 
nog het Poolse Stu-Teatr naar hier maar , was in dit jaar 1981 al-
reeds wijzer. 

Boeck presenteerde een humorloze, benepen, programmati-
sche, 'vormende ' , in al haar bes tudeerde symboliek ontzagwek-
kend éénduidige en wurgende regisseurslezing, waarin acteurs, 
die Goe the ' s blanke verzen doorgaans niet uit de mond kregen en 
ze daarenboven d reunden als een stel autisten, rondklosten, ge-
huld in au tobanden en metaalwaren en als nauwelijks meer fun-
geerden dan als kruiwagens en bewegende decorstukken. Vier 
maanden later verwees Jan Decor te met zijn brisante enscenering 
van Hebbel ' s Maria Magdalena eerder genoemd, modieus on-
theater met één klap naar het rijk van de vergetelheid. 

4 februari 1982 
KVS-Brussel speelt De Blauwe Maarschalk van Johan Boonen 

in een regie van Senne Rouf fae r . Staatsprijswinnaar Boonen gaf 
in de voorgaande jaren een aanzet tot een weliswaar aarzelende 
maar voor de jaren '80 kenmerkende poging tot vernieuwing van 
de eigen dramaturgie , waar later ook een Willy Thomas , een 
Arne Sierens, een Paul Pourveur en nog een paar anderen mee 
begaan zullen blijken. Opvallend daarbi j zijn de 'st i j lbekommer-
nis', een zekere literaire kwaliteit, de ongewone thema 's of de ge-
wone thema 's in een ongewone benadering, een nuchtere poëtica, 
een soort ironische zakelijkheid, de sterke 'individualizering' van 
de schrif tuur en de absolute wil om uit het naturalisme en psycho-

logisch realisme weg te blijven (zelfs bij Sierens), maar ook uit de 
rituele symboliek A la Claus. Even tekenend daarbij is, dat het 
mis gaat zodra deze nieuwe toneelschrijversgeneratie, die ook 
'vanuit het toneel ' en niet 'er tegenaan ' schrijft, zich van haar indi-
viduele bekommernissen of haar dramatische modellen verwij-
dert om zich in vrije val in de fictie te storten of, zoals Boonen, 
zich vanuit fictieve, maar sterk door een klassieke dramaturgie 
bepaalde, archetypische personages, naar historische (Gilles de 
Rais en Jcanne d 'Arc in De Blauwe Maarschalk) of radicaal poëti-
sche motieven te wenden met als gevolg een neiging tot vruchtelo-
ze mooischrijverij en kar tonnen karakters. 

Senne Rouf fae r , in zijn herhaalde maar vaak voor zichzelf te-
rugschrikkende, zelden rigoureus doorgedreven of consistente en 
in de KVS-context ondankbare en machteloze pogingen om een 
theatertaal en een acteerstijl te vinden, die aansluiting kregen bij 
de gistingen van het tijdsgewricht, stond, door de gesignaleerde 
tweespalt in Boonen ' s schrif tuur, voor enorme problemen, waar-
mee hij, zoals voordien en later - op een enkele 'lucky strike' na -
niet verder kwam dan een aaneenschakeling van modieuze citaten 
op een achtergrond van een door de vlakheid van het traditionele 
burgerlijke theater bepaalde voorstelling. 

Boonen 's dramaturgie heeft de jaren '80 niet overleefd. De 
sporadische regies van Senne Rouf fae r hebben, ondanks alle - en 
vooral in de jaren 80 getoonde - lovenswaardige intenties, wegens 
een soort pragmatisme, vrees ik, nooit geleid tot een geheel eigen 
theatertaal of een volkomen authent ieke artisticiteit. 

4 februari 1983 
Brute pech, alweer KVS-Brussel, nu met Goed van Cecil Tay-

lor (GB) in een regie van Mike Ockrent (GB) . Stukken over het 
nazisme en/of jodenvervolging, blijven het goed doen ' throughout 
the eighties'. In onze grote repertoireschouwburgen maar ook in 
sterk verwante B- en C- gezelschappen, die zweren bij Ameri-
kaans filmrealisme en zogeheten 'well made plays' over even zoge-
heten 'actuele' maar oneigenlijke theater themat ieken, verpakt in 
feuilletondialogen, wijsneuzigere one-liners en 'harde waarheden ' 
en waarin de acteur hoger geprezen wordt naarmate hij beter een 
blinde kan imiteren of een gebarentaal voor doofs tommen be-
heerst. Toch lijkt zo omstreeks halfweg het decennium dit genre 
over zijn hoogtepunt heen. D e ene trend maakt plaats voor twee 
andere, die vaak in gecombineerde vorm voorkomen : het uitput-
tend spelen van het werk van nieuw geïntroduceerde en 'filosofi-
scher' gerichte auteurs , die op een sterk geïndividualiseerde ma-
nier van naturalistische anekdotiek on tdane thema ' s behandelen, 
waarvan de ' relat iethematiek' de meest in hel oog springende is 
(o. a. Strauss, Koltès), naast de kritiek van de domheid en banali-
teit (o. a. Bernard) . Dat laatste, maar, naarmate het decennium 
vordert, eerder als ironische constatering dan als cynische com-
mentaar , wordt ook een constante in het werk van een aantal jon-
ge regisseurs, die daarvoor niet zelden teruggrijpen naar de 'klas-
sieken' van het repertoire, waarvan ze tegendraadse lezingen voor-
stellen. 

4 februari 1984 
Zie hierboven onder tien jaar later, zelfde dag. 

4 februari 1985 
Als 'acteur ' met Luk Perceval en Guy Joosten repeterend aan 

Merkwaardige Paaren - een voorstelling die gelukkig maar door 
een handvol serieuze mensen gezien werd - maak ik from the insi-
de de eerste nog aarzelende stappen mee van de Blauwe Maan-
dag Compagnie, die daarna zal blijken uit te groeien tot - ook 
naar samenstelling - één van de belangrijkste Vlaamse gezelschap-
pen voor de jaren '90 dat men, zoals gebruikelijk, nu maar snel 
het exil naar Nederland in moet sturen als men niet het gevaar wil 
lopen dat Vlaanderen nog eens één behoorlijk 'ensemble ' krijgt. 

wordt veivolgd 
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"Wie kritiek wil uitoefenen die zinvol is, steekt de hand in eigen boezem. Wie wil ontkomen 
aan postmoderne apathie, moet niet anderen aanvallen, maar zichzelf. Als er al hoop is voor 

de kritiek, dan is het de zelfkritiek. Dat lijkt me een gezonde vorm van schizofrenie; blijft 
een weerwoord achterwege , dan zoek je dat weerwoord in jezelf. De ware criticus is het niet 

met zichzelf eens. De moderne cultuurfilosoof spreekt zichzelf tegen." 
Bas Heyne, 'Boezem', in Vrij Nederland, Boekenbijlage 6 januari 1990, p.12 

Maatschappij Discor-
dia 
Amsterdam 

Zestien scènes 
Van liet westelijk front geen nieuws 

of de geborneerdheid van het nege-
ren versus de revue van Discordia of 
het aandragen van gespreksstof. 

Met de regelmaat van een klok 
treed! Maatschappij Discordia be-
zuiden de noordgrens aan. De aan-
wezigheid van het gezelschap op 
Vlaamse podia vindt zijn oorsprong 
in het Stuc te Leuven. Nadien volg-
den Nieuwpoort en Monty als vaste 
stekken. Bij Discordia ga je op be-
zoek en de huizen daarvoor kiest het 
secuur uit. Via het Kaaitheater en 
de Beursschouwburg groeide ten-
slotte de band met Brussel, wat zich 
vertaalde in een indringende aanwe-
zigheid op de twee Bruzzle-festivals. 
Met de allure van een ultra-duur-
loop, werd aan een publ iek ge-
bouwd, een moeizame bezigheid ge-
meten aan de publieke opkomst 
\oovZestien scènes in Brussel. Begin 
november trad Discordia ook nog 
aan als 'stukkenlezer' op het Stekel-
beesfestival te Gent, waarbij The 
Hunting of the Snark (van P. Pour-
veur, naar L. Caroll) tot een frisse 
salade herlezen werd. 

Met weerzien vond ook dit keer 
plaats in Gent waar Zestien Scènes in 
première ging. Een première van 
Discordia is op twee manieren een 
belevenis: enerzijds ben je benieuwd 
naar wat zij nu weer uitgekakt heb-
ben, anderzijds weet je dat die pre-
mière voor hen bijna een zo- kan-
het -er -ongeveer-u i tz ien-karakter 
heeft. Het eigenlijke scènewerk be-
gint pas na de première zodat je al-
tijd nog eens terug moet gaan om te 
weten wat de evolutie geweest is en 
hoe het weer verder kan evolueren. 
Het was de eerste keer dat we dit 
werk in Vlaanderen konden volgen. 
De twee voorstellingen die ik zag, 
warenduidelijkverschillend naar in-
houd en gebruik van ruimte, het ene 
een keuze van het gezelschap om 
bepaalde teksten te laten vallen, an-
dere op te pikken, de volgorde door 
elkaar te gooien, het andere onder 
dwangvan de verschillende ruimten. 

er nu voorstaan, hoe complex en ver-
warrend de immer fluctuerende rea-
liteit, die opeenvolging van gebeur-
tenissen, is, wat de plaats van het 
theater daarin kan zijn. 

Na de inleiding start de potpourri 
van scherven teksten, Harden ro-
man, lappen dialoog, een enkel ge-
dicht. Alleen of met twee wandelen 
ze de lege scène op en af, melden 
zich reeds aan voor de vorige scène 
is afgelopen, doen hun 'stukje' om 
later in een totaal andere outfit met 
een nieuwe scène aan de slag te gaan. 
En zo passeren het sprookje van het 
onbestaande lelijke Russische eend-
je ("In Rusland zijn geen lelijke 
eendjes, alleen dikke vette eenden 
die voor de export bestemd zijn, 
maar dat is een ander sprookje."), en 
een fragment uit Heldenplatz van 
Thomas Bernhard. Frieda Pittoors 
mitrailleert de ontmaskering van de 
O o s t e n r i j k s e hypocr is ie (en de 
onze) het publiek in, even ironisch 
opstandig als Bernhard het bedoeld 
moet hebben ("Het is nu aan ande-
ren om te protesteren."). Even doet 
Viviane Demuynck haar Andy War-
hol-paradoxen uit Gesaininelte Irrtii-
irier nog eens dunnetjes over, waarop 
Nicholas Nickleby van Charles Di-
ckens tevoorschijn wordt gehaald. 
Dilha Vanderlinden en Gerrit Bons 
laten de naamafroeping en mishan-
deling van een aantal schoolkinde-
ren klinken als de lijst van godverge-
ten weeskinderen onder een uitzin-
nig en moordend regime. Op die 
manier dragen zij actualiteit en ge-
schiedenis af en aan, via Turandot, 
en nog meer Bernhard ("Alleen een 
klootzak denkt dat ie een klootzak 
is"), Molière, Tsjechov, Goethe, Be-
ckett.Strauss, Rijnders ("Wie de zee 
van de macht opvaart, heeft het ver-
stand van een drenkeling"), Claus... 
Diegenen dieje niet kan achterhalen 
schenken ze je, onderbroken door 
een broodnodige pauze, directe en 
indirecte associaties, eigen herinne-
ringen, verbanden en vooral veel 
'liens'. In die stroom is het hard 
werken voor spelers en kijkers. Veel 
wordt er niet gegund. Theatrale ef-
fecten worden lot een minimum her-
leid - liet draait vooral 0111 de woor-
den - behalve de kostumering. De 
meest waanzinnige kostuums wor-
den 'geshowd', waarin mannen vrou-
wen worden en omgekeerd, van on-

Zestien Scènes (Maatschappij Discordia) - Foto Bert Nienhuis 

vloer. Hij gooit ons Kras voor de 
voeten. Onhandig gescharrel. La-
mers naar voren, De Muynck in hel 
kielzog, voor een inleiding. De zes-
tien scènes zijn er achtentwintig ge-
worden. Maar, legt Lamers uit, zes-
tien blijft een cruciaal cijfer als qua-
draat van de vier zijden van de scène, 
waarlangs gespeeld wordt. Het thea-
ter zelf is binnen de kale, schone 
ruimte van Nieuwpoort ook een re-
miniscentie. In de vorm van een 
hoopje oud ijzer tegen de achter-
wand, door Lamers benoemd als de 
trofeeën. Vergeten mise-en-place-
bepalingen als cour en jardin, voor-
aan links en rechts aangegeven door 
kleine speelgoedobjecten, markeren 
geen reële doorgangen of coulissen 

die Lamers zijn inleiding meegaf, zo-
als de verbouwingen in de Beurs-
schouwburg. 

Maatschappi j Discordia is het 
eerste gezelschap dat via een voor-
stelling expliciet zijn commentaar op 
de ingrijpend veranderde wereld 
vertaalt. Dit doen zij terwijl het 
overgrote deel van hun collega's 
doet alsof z'n neus bloedt, navel-
staart of een gelukstreffer scoort zo-
als Ivo Van Hove met Ricliard II. 
Goed, planning en organisatie van 
instilulen laten dat niet toe, maar de 
flexibiliteit van Discordia is een zelf-
gecreëerde noodzaak. Zij hebben 
het niet alleen overde impact van de 
politieke ontwikkelingen, ook over 
dejaren negentig toul cour t : hoe wij 

Bij monde van een programma-
blad verklaarden de Discordianen 
dat zij een greep deden in hun reper-
toireschrift, er zestien scènes uit-
haalden, maar dat hun eigen dada's 
en de collectieve herinnering ook 
meespeelden. Dat ook de 'herinne-
ring' aan recente politieke gebeurte-
nissen zou meespelen, bleek ondub-
belzinnig uit de stukken krant van 
eind december, waar het program-
mablad tussengeschoven was. 

Buster Keaton op video, later het 
journaal. Een avondje televisie. De 
Koning op uit de zaal, met een ge-
vuld dienblad. In de slechtste Kea-
ton- t radi t ie rammelen kopjes en 
schoteltjes even later over de speel-

meer. Zelfs de gewone doorgangen 
van en naa r de k l eedkamers in 
Nieuwpoort zijn afgesloten. Lamers 
murmelt iets over verboden deuren. 
De Discordianen wringen zich door 
een spleet in de achterwand de scène 
op; de smalle weg van scène naar 
echt ? De Muynck vertaalt simul-
taan, discreet en met onnoemelijk 
flegma. Lamers legt uit dat dil met 
het oog op 1992 noodzakelijk is, 
want waarzal Discordia met z'n niet-
e x p o r t e e r b a a r t e k s t l h e a t e r dan 
staan ? Dat de voorstelling onher-
roepelijk over hier en nu zou gaan en 
over mogelijke verhoudingen van 
theatermakers tot dat hier en nu, 
bleek ook uil de de couleur locale 
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nozele brilletjes tot Tirolerhoedjes, 
van bloot onderlijf tol lange Rus-
sisch aandoende mantels, van bijna 
Katherine Hamnett tot stijfdeftige 
smoking. Naar de zwarte avondkle-
dij van het begin keren ze terug om 
de revue af te sluiten, waarbij La-
mer s een b l o e m e n k r a n s o p het 
hoofd draagt, wat mij doet denken 
aan het Indiaanse opperhoofd Ra-
oni op een deftige receptie. Mat-
thias De Koning wandelt weer de 
scène op en ditmaal zijn de kopjes 
gevuld. T h e e d r i n k e n d s taan ze 
daar, losjes op een rij, terwijl een 
korte opera van Walter Hus weer-
klinkt. Er gebeurt niets tenzij drin-
ken en staan, af en toe een woordje 
legen elkaar, maar die aanwezigheid 
van persoonli jkheden is zo dwin-
gend dat je als kijker bijna zwijgend 
met hen nakaart overwateral lemaal 
de revue gepasseerd is, je langzaam 
mee tot rust komt, goed wetend dat 
de voorstelling al voorbij is maar dat 
hel "goed" toeven was. 

Dirk Verstockt 

ZESTIEN SCÈNES 
Gezelschap Maatschappij Dis-
cordia: René Eljon, Gerril Bons, 
Annet Kouwenhoven, Frieda Pit-
toors, Ditha Vanderlinden, Vi-
viane De Muynck, Marianne De 
Graaf, Ilja Van De Watering, Jan 
Joris Lamers, Matthias De Ko-
ning, Titus Muizelaar; Muziek 
o.a. Walter Hus. 
Gezien in hel Nieuwpoortthea-
ter te Gent op 1 februari cn in de 
Beursschouwburg op 8 februari 
1990. 

Europees festival 
voor teater door 
mentaal gehandicap-
ten 
T u r n h o u t 

Als een acteur voor hel voetlicht 
staat, stelt hij zich bloot aan kritiek. 
Eens hij het publiek gegroet heeft, 
legt die acteur zijn kwetsbaarheid af. 
Hij wordt weer een acteur tussen alle 
andere acteurs. Bij mentaal gehan-
dicapte acteurs werkt die kwetsbaar-
heid langer door. Na de voorstelling 
komen ze naar je toe en willen ze 
over hun act pralen. Ze lokken zelf 
een beoordeling uit. Dat en de gel-
dende maatschappeli jke opvallin-
gen over gehandicapten kunnen, al-
licht, ten dele, verklaren waarom de 
pers en het publiek overwegend lo-
vend reageren. Theater met men-
taal gehandicapten wordt als "moge-
lijk" en zelfs "vernieuwend" bewe-

gingstheater onthaald. Zou een cri-
ticus hel aandurven om een slecht 
ac te rende speler te bekritiseren, 
evenlueel zelfs tot op de grond af te 
breken ? Wie heeft hel lef om een 
minder goede regisseur onderuit te 
halen ? Wie in recensies van theater 
mei mentaal gehandicapte acteurs 
grasduint, leest om de haverklap 
over de "pure schoonheid" van "ver-
rijkende voorstellingen" mei nadien 
"verdiende staande ovaties". Dat 
pers én publiek produkties niet min-
dervalide acteurs bijna systematisch 
bejubelen, lijkt me een hoogst eige-
naardige vaststelling. 

Bob Wilson moet één van de eer-
sten geweest zijn, die met theater 
door andersvaliden experimenteer-
de. Zijn project met een autistische 
jongen betekende de aanzet tot heel 
wat initiatieven in en buiten Europa. 
In 1982 ging in Parijs een eerste op-
merkelijke produktie van de Com-
pagnie de l'oiseau mouche in pre-
mière : Ella O Télégrammes. Sinds-
dien heefl het gezelschap negen pro-
dukties gebracht en zowat de halve 
wereld rondgetoerd. Ook in Vlaan-
deren raakten medewerkers van in-
stellingen en scholen voor mentaal 
g e h a n d i c a p t e n ge ïnsp i ree rd om 
voorstellingen, revues, shows e.d. Ie 
maken, veelal niet met de bedoeling 
om buiten de deuren van de instel-
ling Ie treden. 

Erik Wouters, Greel Vissers, Guy 
Cassicrs en Ugo Prinsen gingen een 
slap verder en Irokken de schouw-
burgen in. Daedaliis ( 1986) was een 
eenmalige produktie van Guy Cas-
siers met 45 mentaal gehandicapten; 
Ugo Prinsen bracht een produktie 
met mentaal gehandicap ten van 
home Borgerstein. Theater Slap 
(niet Erik Wouters en Greet Vis-
sers) heeft, in tegenstelling tot deze 
eenmalige projecten, een duurza-
mer werking ontwikkeld. Met de lo-
gistieke steun van CC De Warande 
(Turnhout) , profileerde Slap zich in 
korte tijd als een volwaardig Vlaams 
theatergezelschap. Sinds septem-
ber 1989 richtte het een Iheaterate-
lierop, dat voorlopig half-time func-
tioneert. Om voltijds en op profes-
sionele basis met theater bezig te 
kunnen zijn, wachten de vijftien ac-
teurs en hun artistieke begeleiders 
vooralsnog op de broodnodige sub-
sidies... 

Van 28 lot 30 december organi-
seerde Stap in Turnhout ook een 
Europees festival voor theater door 
mentaal gehandicapten. De voor-
naamste bedoeling was een forum te 
creëren waardeverschillende Euro-
pese gezelschappen mei elkaar en 
hun visies kennis konden maken. 
Het Théâtre de l'Esquisse, zes jaar 
geleden in Génève opgericht, mocht 
de spits afbij ten met zijn jongste 
creatie. Eclats de verre dans un ter-

rain vague speelt zich af in de puin-
hoop rond een vervallen stationne-
tje. Ver weg van het stadsrumoer, 
droomt een man (de stationschef ?) 
van de tijd toen het stat ion nog 
bruiste van leven. De plot was on-
duidelijk, bijwijlen zelfs niet te vol-
gen, slaap en verveling deden het 
hunne. Een half uur la ter zorgde het 
7 jaar oude Brusselse gezelschap 
Créahm voor een verademing met 
Cecin 'estpas du cirque, een agressief 
opgebouwde voorstelling, rond im-
provisatie met buizen van plastic, 
koper of aluminium, met ladders, 
spijkers cn ringen. De losse num-
mertjes overstegen m.i. niet echt hel 
niveau van circus acts, maar de mi-
miek en de intonatie van één van de 
energieke ac teurs deden de zaal 
schateren. Precies die kwaliteit qua 
mimiek, gesticken intonatie kan een 
unieke troef van mentaal gehandi-
capte acteurs zijn. Van ontwape-
nende présence, kinderlijke sponta-
neïteit, door geen enkele toneelcode 
bezoedelde authenticiteit, zo vaak in 
dit verband genoemde kwaliteiten, 
vond ik in deze voorstelling evenwel 
geen treffende voorbeelden. Die 
vond ik wel bij Tussenbeide een pro-
duktie uit 1987. Daarin gaat het om 
een confrontatie tussen de eerlijk-
heid van de mentaal gehandicapte 
en de geconstrueerde esthetiek van 
de slijldans. Spiegels accentueren 
de wisselwerking tussen iniitalie en 
reflectie. 1 let dualisme valide-min-
dervalide acteurs leek me echter te 
slerk, waardoor een doorgedreven 
vergelijking van acteerstijlen precies 
in de hand werd gewerkt. 

Achtlien leerlingen van de Am-
s t e r d a m s e H e l d r i n g s c h o o l voor 
moeilijk lerende kinderen gaven op 
muziekfragmenten uil Carmen van 
Bizet uitdrukking aan Grote Gevoe-
lens : liefde, jaloezie, eenzaamheid 
en rouw. Hun vorige produklie Re-
vue verschilt in geen enkel opzicht 

van deze laatste. Muziekleraar Ad 
van den Borst opteerde ook nu weer 
voor Tien om te zien-toestanden en 
playbackende acteurs. Voor velen 
vormde La compagnie de l'oiscau 
mouclie met Orpliée et Eurydicc het 
hoogtepunt van het festival. Deze 
woord loze voorstell ing van Paul 
Laurent met vijf andersvaliden bc-
leefdeal in juli 1987 in Roubaixhaar 
première. Daarbij bleek duidelijk 
dal hel Noordfranse gezelschap met 
licht tot zéér licht mentaal gehandi-
capte acteurs werkt, wat uiteraard 
de mogelijkheden verruimt. Code is 
de de rde produkt ie van Thea ter 
Stap, geprogrammeerd op de laatste 
dag van het festival. Feeërieke lich-
ten en een prachtig a capella achter-
grondkoor vormden het kader voor 
een theatrale dialoog over de grote 
cn kleine dingen lussen mcnlaal ge-
handicapten en valide dansers-ac-
teurs : een ingetogen voorstelling. 
ThéSlredu Plantin uit Soignies(l lc-
negouwen) besloot de reeks met ltc-
gards over kijken en bekeken wor-
den. 1 lel was één van de weinige 
produkt ies die tekst hanteerden, 
maar dal al te traag deed qua tempo 
en debiet. 

Naast voorstellingen gaven mede-
werkers van de diverse groepen le-
zingen over hun ervaringen. Daaruit 
bleek dat regisseurs en spelers zeer 
verschillend legen hel medium thea-
ter aankijken en er anders mee om-
gaan. Door lopend werden video-
films vertoond, zowel van groepen 
die niet aanwezig konden zijn op hel 
festival (Spring uit Nederland, The 
Can and Will Thealrc uit Zweden, 
Stepping out uil Australië) als van 
artiesten die in deze specifieke thea-
terwereld meer dan eens als inspira-
tiebron aangewezen worden : l'ina 
Bausch, Bob Wilson cn Tadcusz 
Kantor. Op het colloquium betwij-
felde geen van de aanwezigen dal 
theater mei mentaal gehandicapten 
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mogelijk is, hoogstens werd er wat 
gebakkeleid over het scala van mo-
gelijkheden... 

2500 toeschouwers zijn een reden 
om tevreden te zijn. Natuurlijk valt 
het op dal een deel van het publiek 
uit de welzijnssector koml, of familie 
en bekenden zijn. Ik maak me geen 
illusies, het zal nog een eeuwigheid 
duren vooraleer theater met men-
taal gehandicapten door een breed 
publiek bezocht wordt. Een eigen 
thea te rcode zoeken is de bood-
schap. Goed theater maken met de 
specifieke mogeli jkheden van de 
mentaal gehandicapte acteurs kan. 

Misschien komt zo ooit de dag dat 
deze produkties kunnen aangekon-
digd worden als theater tout court, 
zonder de waarschuwing dat deze 
acteurs anders z i j n -

Toni Decorte 

Eerste Festival van 
de Europese theater-
conventie 
Saint-Etienne 

In de Franse stad Sainl-Etienne 
vond van 16 tot 26 november het 
ee r s t e festival van de E u r o p e s e 
Theaterconvenlie plaats. Ik woonde 
de eerste drie dagen bij, zag een paar 
voorstellingen en luisterde naar het 
eerste van een reeks van drie collo-
quia. I lel gebeuren is vooral het ini-
tiatief van één man : Daniël Benoin. 
Acteur, regisseur, auteur en sinds 
1975 directeur van het Centre Dra-
matique Nalional in Saint-Etienne. 
'Daniël Benoin brengt uren en da-
gen door met te overtuigen, te ver-
leiden. Concessies wil hij niet doen, 
hij brcngl het repertoire dat hij wil, 
op de m an ie r die hij ve rk ie s t ' , 

schreef Colette Godard al in 1980 in 
haar boek Le théQtre depuis 1968. 
Inderdaad, hij praat als een stoom-
wals, weet vragen te ontwijken, maar 
klinkt toch oprecht. Hij regisseert 
niet alleen in eigen huis, maar ook 
elders. Zo leurt hij met regie-con-
cepten : dal van IVoyzcck reisde van 
Saint-Elienne naar Berlijn, Brussel 
en Antwerpen. De gesproken taal 
verschilde, hel spektakel bleef het-
zelfde. Vanuit zijn werk in het bui-
tenland is dal plan vooreen Europe-
se theaterconventie gegroeid. 

Daniël Benoin : "In een ander 
landwerken is stimulerend vooreen 
regisseur. Samen met die mensen 
ginder ontdek je andere culturen. 
Vanuit die aangename vaststelling is 
samen met de directeurs van hel 
ThéStre National (Brussel) en de 
Staatliche Schauspielbühnen (Ber-
lijn) in 1985 de Europese Theater-
conventie ontslaan. In 19S7 iraden 
d e K o n i n k l i j k e N e d e r l a n d s e 
Schouwburg (Antwerpen) en de 
Cooperativa Nuova Scena (Bolog-
na) loc. Ondertussen zijn er nog 
bijgekomen : ThéStre des Capueins 
(Luxemburg), Hel Nationale To-
neel (Den Haag), het Communa Te-
al ro de Pesqiusa (Lissabon), hel 
Cenlre Dramatic Generalital de Ca-
talunya (Barce lona) , hel Abbey 
Thealre (Dublin), liet Lyric Tlieatre 
(Londen). In totaal elf theaters. 
Voorwaarden om loe le lieden zijn 
dal deze theaters zoeken naar nieu-
we auleurs en dal ze gemeenschaps-
thealer zijn met een vasl ensemble, 
een vaste technische ploeg en struc-
turele en financiële middelen. Onze 
keuze is ook affectief, we willen geen 
ouderwetse lliealers zoals liet Ko-
ninklijk Theater van Kopenhagen of 
geen theaters die niet Europees den-
ken zoals hel Nalional Thealre van 
Londen. Ik geef loe, er zijn grole 
verschillen tussen de leden. Het 
Berlijnse gezelschap heeft 25 keer 

zoveel middelen als het mijne en wij 
hebben dan weer 25 keer zoveel mid-
delen als dal van Lissabon. De Con-
ventie staal open, andere theaters 
kunnen toetreden, we zijn op zoek 
naar Grieken en Denen en naar 
lliealers uit Centraal- en Oost- Eu-
ropa." 

Verder lezen we in de statuten dat 
er voorzien wordl in uitwisseling van 
voorstellingen, artiesten, technici en 
van pedagogische zaken. Er kunnen 
co-produkties opgezet worden, er 
koml een thealertijdschrift en een 
jaarlijks festival. Het nulnummer 
van dat tijdschrift verscheen tijdens 
dat festival. Daarin staan de statu-
ten le lezen en worden de gezel-
schappen voorgesteld. Zo lezen we 
over de KNS : 'Sinds 1986, onder de 
directie van Yvonne Lex, wordt er 
een vernieuwingsbeleid gevoerd dat 
sterke resultaten kent ! creaties van 
autochtone dramaturgie, produkties 
van hel grole repertoire met een ei-
gentijdse tendens. Dankzij deze po-
litiek neemt de KNS lerug de plaats 
in die hem door zijn traditie toe-
komt.' De leksten zijn gesteld in het 
Frans, het Duits, hel Engels, het 
Spaans, het Italiaans en in een erbar-
melijk Nederlands, hel eerste num-
merverschijnt in maart 1990 en zou, 
m.b.t. België, bijdragen bevallen van 
Ingrid Van der Veken en Jacques De 
Decker. 

Benoin : "Aanvankelijk dachten 
we niet aaneen feslival, maar we wil-
den dat de theatermakers die de 
Conventie ondertekend hadden el-
kaar één keer per jaar zouden ont-
moeten. die ontmoeting wilden we 
ook laten zien aan het publiek. 
Daarom is voor een festivalformule 
gekozen. Hel volgende festival 
vindt plaats in Bologna, dan komt 
Barcelona en in 1993 Antwerpen." 
De gezelschappen bepaalden zelf 
welke produklie ze op dit festival 
wilden laten zien, wie wou kon een 
voorstelling van een ander gezel-
schap uit eigen land mee inviteren. 
Hel resultaat was een heterogeen 
aanbod, waarbij opviel hoe dat rijke 
Berlijnse gezelschap een solo-pro-
duktie afvaardigde. T.I.L. was pre-
sent met Kreutzer Sonate terwijl de 
KNS het festival mocht openen met 
Woyzeck, maar dan wel als Belgisch-
Franse voorstelling. Regisseur Be-
noin wou de taal als sociaal element 
nadrukkelijker laten werken door de 
'sociaal machtigen' in het stuk Frans 
te laten spreken en de 'armzaligen' 
Nederlands, daarbij refererend naar 
de Vlaamse sociale geschiedenis. 
Dal systeem werd echter niet recht-
lijnig toegepast : blijkbaar vreesde 
Benoin dat zijn premièrepubliek het 
stuk niet zou verstaan. Woyzeck 
hoorden we dus zowel Nederlands 
als Frans praten. Het moet gezegd, 

Hubert Damen deed dal met alle 
gemak. 

Benoin : "Het voordeel van de 
aangesloten theaters is dat zij een 
infrastructuur hebben. Z o zijn we 
niet moeien gaan bedelen om met de 
Conventie te starten en hel festival 
uit te werken, want we hebben daar 
drie jaar aan gewerkt. Dat beteken! 
meteen dat alles gegroeid is vanuit 
de basis. De overheid in Frankrijk 
keek eerst argwanend temeer omdat 
Jack Lang hel Europees Theater-
project van Slrehler steunt. Maar 
bij de opening van het feslival heeft 
hij mij gezegd dal we samen aan lafel 
moesten gaan zillen. Voor hel fesli-
val zelf hebben we kunnen rekenen 
op de sleun van de Europese Ge-
meenschap. I Iel is de eerste keer 
dat deze een zo groot budget heeft 
uitgetrokken voor een Iheateriniti-
alief. I laar enige eis was dat we bij 
ons initiatief gezelschappen uit hel 
Oostblok zouden betrekken. Daar-
om waren het KatonaJoszef Theater 
uil Hongarije, het Centrum Szluki 
uit Polen en liet Vaktangov theater 
uil de Sovjet-Unie present op het 
festival." 

Niet minder dan drie verschillen-
de colloquia, telkens gespreid over 
twee dagen, vonden tijdens dat fesli-
val plaats; I Iel eerste kreeg als titel: 
'Hel theater in Europa, crisis van de 
inslilutie ? ' Daaraan werden vier 
zittingen gewijd, die achlereenvol-
gens gingen over de crisis in relatie 
mei de overheid, de crisis van hel 
vasl gezelschap, de crisis van de 
creatie en de crisis van hel publiek. 
Een enorm aantal sprekers uit heel 
Europa werd daarbij aan- en wegge-
vlogen. Zoals altijd, te lange mono-
logen en ijdel gepraat, hoewel toch 
een paar sprekers de vinger op de 
wonde legden. R. Abirached (gewe-
zen hoofd van het theaterwezen bij 
het Franse ministerie van Cultuur) 
zelle vraagtekens bij het begrip ge-
meenschapsdienst (service public). 
Dal is te vaag geworden en zou best 
veranderen in d'intérêtpublic. Dan 
moet de overheid kleur bekennen en 
laten zien dal zede theaters wil steu-
nen die ingaan legen de regels der 
consumplie . Zijn (korlstondige) 
opvolger B. Dort vond dat er moet 
gekozen worden tussen project ont-
wikkeling of opdracht (mission). Er 
zouden Iwee vormen van theaterin-
stituties moeten komen : één die aan 
groepswerking doet en een ander die 
fungeert als doorgeefluik. Dat eer-
ste dan niel zoals in Duitsland als 
supermarché de luxe. Tegelijkertijd 
moet opnieuw de klemtoon gelegd 
worden op de representatie van de 
theaterkunst en niet op de contem-
platie ervan. Jack Ralite (commu-
nistisch polilicus) vond co-produk-
lies teveel patchwork en weigerde te 
kiezen tussen autoritair etatisme en 
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publicitair affairisme. Sprekers uit 
Griekenland en Portugal voelen zich 
onwennig in het debat, zij hebben 
geen theatermogelijkheden, dus is 
e r ook geen crisis. In Hongarije 
woedt inflatie, dus wordt voortaan 
zonder decors gespeeld. J. Ljoebi-
mov dacht dat geld alleen niet helpt, 
eerst is talent en scholing nodig. Hij 
hoopte dat de landen in een eenge-
maakt Europa hun culturele identi-
teit bewaren en vroeg zich af waar-
om de angst voor de crisis op het 
einde van deze eeuw niet in theater-
voorstellingen terug te vinden is. G. 
Beelitz (directeur van het Bayeri-
sche Staatsschauspiel) zag in het 
Duitse theater teveel geld, teveel 
mensen, te grote zalen. Zijn stads-
genoot H.J. Ruckhaberle (drama-
turg Münchner Kammerspiele) ge-
loofde niet in de crisis van het thea-
ter, maar had wel vragen bij de plaats 
ervan binnen de kunsten. Te gemak-
kelijk wordt vergelen, zo zei hij, dal 
publiek en artistiek succes samen de 
o n a f h a n k e l i j k h e i d t egenover de 
overheid bepalen. Auteur en thea-
terdirecteur D. Guénon wilde af-
stappen van een acteursgezelschap 
en de weg openen voor een collége 
d'artistes. Regisseur D. Mesguich 
wilde geen vast gezelschap, hij heeft 
er één van 150 acteurs in zijn hoofd. 
C. Elienne (directeur van het Thé-
Stre du Rideau in Brussel) pleitte 
wel voor een gezelschap dat zich re-
gelmatig vernieuwt en dankle de 
abonnees die bij hel begin van elk 
seizoen een risico durven nemen. 
J e a n - C l a u d e D r o u o t ( d i r e c t e u r 
ThéStre National) wilde nooit meer 
in een institutie werken. Arthur 
Sonnen (Holland Festival) zag in de 
ontmoet ing in Saint -Et ienne een 
overlevingspoging van de oude insti-
tuties. D e enige aangekondigde 
Vlaamse spreker, Toon Brouwers 
(als redact iechef van De Scène), 
stuurde zijn kat. 

Pol Arias 

Le Grand Magasin 
G e n t 

Tout sur Ie bruit 
Wat gebeurt er wanneer Jean Ray 

Benoil ontmoet ? Wat gebeurt er 
wanneer opéra amateur de Lustige 
Kapoentjes ontmoet ? Wat gebeurt 
er wanneer Brits flegma tegen de 
Franse tweelingbroers van Cowboy 
Henk oploopt ? En de bruiteur het 
nodige ontregelde lawaai verschaft ? 

Dan ontstaat er mogelijk een pro-
duktieals Tout sur le Bruit. Endaa r -
voor tekent Grand Magasin. De 
kern van dit 'grote kinderen'-gezel-
schap bestaat uit Pascale Murtin en 

F ranço i s Hi f f l e r , met Par i j s als 
thuisbasis. Beiden kregen hun op-
leiding aan de Mudra-school te 
Brussel , begin j a ren tachtig, en 
werkten er mee aan de dansvoorstel-
ling Tips met Pierre Droulers, Steve 
Lacy en Steve Potts. Ze creëren nog 
een paar choreografieën om zich 
dan definitief op theaterwerk te 
storten. Grand Magasin produceert 
ongeveer twee produkties per jaar. 
In 1985 brengen ze Midi (Kabuki 
gaulois) uit en in 1986 La vie de l'a-
olo Uccello (perspective cavalière) 
Met deze laatste produktie worden 
ze geselecteerd voor het Festival du 
Jeune Théâtre te Liège en vanaf dan 
worden zij regelmatig geprogram-
meerd door het Théâtre 140 te Brus-
sel en hel C C Sarl-Tilman. Een 
groot deel van hun produklies ma-
ken zij in opdracht, o.a. voor hel 
festival van Avignon en het festival 
van Saint-Denis. Ze doorkruisen 
Frankrijk van Noord naar Zuid en 
blijven overal wel een poos werken 
aan één of andere produktie. Ze 
werken in uiteenlopende locaties : 
van kunstgalerijen tot droge rivier-
beddingen. Inspiratiebronnen : Kaf-
ka, Sneeuwilje en de zeven dwergen, 
Monteverdi , Blauwbaard, Nigeri-
aanse sprookjes , biografieën van 
Renaissancekunstenaars,... De cri-
tici vallen voor hun werk en zijn het 
over één aspect eens : niet le klasse-
ren. Vlaanderen negeert hen voor-
alsnog. 

Daar is nu verandering in geko-
men en wel door Grand Magasin te 
programmeren op het Hik & Tic-fes-
tival van Oud Huis Stekelbees. Eer-
derwas deze verbluffende produktie 
lezien in Théâtre 140, na een passa-
ge op editie 1989 van het festival van 
Avignon, waar zij de cliou-clious van 
hel publiek bleken te zijn. 

Tout sur le bntit is gebaseerd op 
een avontuur van Harry Dickson, 
geesteskind van Jean Ray (a.k.a. 
Raymond De Kremer 1887-1964), 
schrijver van o.a. Vlaamse Filmpjes 
en Amerikaans geïnspireerde pulp-
dedectiveverhalen. In dit avontuur 
bindt Dickson de strijd aan mei le 
Roi de Minuit, maar dal is niel meer 
dan een aanleiding om een bevreem-
dend, very britisli (tenminste, hoe 
Grand Magasin die term invult) én 
grappig spektakel op te zetten dat 
gekenmerkt wordl door de promi-
nente rol van geluid (een zeer breed 
scala) en een scènebeeld dal even 
helder is als de ligne claire van de 
I lergé-school. De vier acteurs tre-
den aan in kostuums die uit Britse 
upperclass- s e r i es zijn gesneden , 
m.n. kamerjasjes en public school-
uniformpjes. De bruiteur gaat ge-
kleed als een Bobby. Een aantal zet-
stukken -een trap van twaalf treden, 
een losstaande deur, een clubzetel 
en enkele piëdestallen met vaas en 

Tout sur le bmit (Le Grand Magasin) 

voetbal - vormen de basis van het 
decor. Strak lineair, over de breedte 
van de scène, niets wordt schuin ge-
plaatst of in 'zachte' lijnen, wat ook 
geldt voor de opstelling van de ac-
teurs in elke scène én hun strakke 
n e u t r a l e g e l a a t s u i t d r u k k i n g e n . 
Dwars en recht, helder. Tegenge-
stelde kleuren, van knalgeel tot don-
kerbruin, creëren een heel harmo-
nisch geheel en dat wordt nog eens 
mooi uitgelicht. De vier acteurs zet-
ten zingend de alsmaar vreemdere 
toon van de voorstelling : de hande-
ling wordt verdeeld over de acteurs 
die steeds van rol wisselen, scènes 
worden telkens op een andere ma-
nier hernomen. Stilering als norm. 
Alles wat refereert aan een 'gewoon' 
handelingspatroon wordt gewist en 
op een iets andere manier getoond. 
Stills en stripposes worden aangeno-
men : na een gevecht (dat men niet 
vecht) liggen de slachtoffers in aller-
lei hoeken op een hoopje. De 'tekst' 
wordt gedeeltelijk gezongen : tv-
feui l le ton- tunes , serenades , Big-
B e n - m e l o d i e ë n , r ec i t a t i even cn 
aria's, maar ook daarmee wordt de 
vloer aangeveegd. Het grappige ont-
slaat, en toch weer nel anders dan 
klassiek, door de manipulatie van 
voorwerpen builen hun normale 
context, woorden die een heel ande-
re betekenis meekrijgen, handelin-
gen die geretardeerd van geluid wor-
den voorzien, de bizarre motoriek en 
bewegingspatronen (soms als mi-
nuscule diverl imenli ui tgewerkt) 
enz. Geen van die gags zijn ooit gra-
tuit, ze zitten muurvast ingcbeilcld 
in de eigen orde van de voorstelling. 

Ze verwijzen steevasl naar iets dat al 
geweest is of nog moet komen, en 
altijd longue in check (bv. Pascale 
Murlin strooit rattenvergif uit een 
d o o s met een g igant i sch zwart 
doodshoofd erop. Even later trekt 
ze een kostschoolvestje aan en als 
borstschildje, jawel, een identiek 
zwart doodshoofdje. Met dat soort 
details zit de hele voorstelling vol.) 
Alles wat gebeurt of aangezet wordt, 
wordt becommentarieerd door de 
bruiteurdie ervoor zorgt dat deuren 
piepend openen, massa's sleutels 
omdraaien, honden blaffen, inbre-
kersmater iaa l aangegeven wordt 
( "Passe-moi les ouïstitis" ( = fijne 
l ope r s ) . Een b e n d e dops leu te l s 
wordt in een hels geratel tegen de 
grond gegooid. "Maladroit".), rat-
ten piepen, donderslagen, revolver-
schoten,... Ineen heel strak en gezet 
tempo, dat geen ogenblik stokt, en 
een accurate uitvoering, rijgen zij de 
onderdelen aan elkaar, toveren hun 
universum tevoorschijn, als een in-
telligent kinderclubje. Elk van de 
vier is dwingend aanwezig, alleen al 
doo r hun markan te verschijning, 
maar Christophe Salengro (deel van 
de groep sinds 1988, in 1986-87 
danste hij Codex van Philippe De-
coufléo.a. in DeSingel.) spant wel de 
kroon : bijna twee meter lang, smal 
en een hoofd dat gesierd wordl door 
de krachtigste flaporen van deze ge-
westen. Voeg daar nog een lijzige 
stem en een 'gestoorde' motoriek 
aan toe en een onweers taanbare 
Monsieur Dupont voor de jaren 90 
is geboren. (Voor de liefhebbers : 
hij is een fractie van een seconde te 
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zien in de SI ie drives me crazy- clip 
van Fine Young Cannibals.) 

En toch raak ik, ondanks al het 
materiaal, niet bij de kern van deze 
produktie. Misschien is die niet te 
vatten, en valt er alleen te beschrij-
ven. Misschien kan een laatstevoor-
becld aantonen hoe bizar Grand 
Magasin de werkelijkheid tot een 
nieuwe weet te toveren. Het parket 
'slapt' ter plaatse af "el inspecta l'en-
droit inéliculeusement." Ze meten de 
tijd die een ingedrukte plasticbal no-
dig heeft om weer zijn oorspronke-
lijke vorm aan te nemen, punten de 
snelheid waarmee een rol behangpa-
pier zich weer vanzelf opdraait of 
melen de afstand die diezelfde rol 
papier aflegt om opgedraaid te ra-
ken. De simpelste waanzin. 

Tout sur Ie bntit, een bijna mathe-
matisch opgebouwde voorstelling 
die feilloos in elkaar grijpt, feilloos 
wordt uitgevoerd door het meer dan 
hechte ensemble Grand Magasin, 
een unieke en niet te catalogeren 
ondersoort. Wie niet gezien heeft, is 
weg ! De volgende ! 

Dirk Verstockt 

T O U T SUR LE B R U I T 
G e z e l s c h a p G r a n d Magas in ; 
opéra d 'amateur naar Jean Ray; 
acteurs Pascale Murtin, François 
Hiffler , E t i enne Chary, Chri-
stophe Salengro; brui teur Pa-
trick Martinache 
Gezien in Nieuwpoortlheater te 
Gent, 6 februari 1990 

Andante Théâtre 
Brussel 

Binocchio...V 
Het aandeel van de toneeloplei-

ding bij de irrigatie van het theater-
landschap is vrij aanzienlijk. Oplei-
dingsinstituten fungeren als broei-
kasvoor nieuwe opvattingen, als mo-
tor van vernieuwing, als wrijfplaats 
voor zich ladende dynamiek. Scho-
len, zolang ze tenminste zelf niet ver-
korst zijn, halen de vellen vernis van 
de planken, zoeken naar het groene 
hout, waarmee als op broos perka-
ment, steeds opnieuw het alfabet 
wordt herschreven : de mens als spe-
ler in de tijdruimte van vandaag. 
Dat was destijds zo met de oprich-
tingvan deStudiovan het Nationaal 
Toneel in 1945 : nogal wat afgestu-
deerden wilden of konden niet in de 
bestaande structuren terecht en ont-
wierpen een eigen theatraal bestaan; 
of bleven samen en stichtten een ei-
gen groep, zoals Toneelstudio '50 
(Arca) rond leerlingen van de Ko-
ninklijke Toneelschool van Gent. 
Dat is nu net zo : de passage van Jan 

Decorle aan het Brusselse Conser-
vatorium laat nog zijn sporen na, hel 
elan van het Antwerps Conservato-
rium zet zich af op het theaterleven. 

De Kleine Academie in Brussel is 
ook zo'n broedplek. Het theater 
herbront er zich aan lichamelijke au-
thenticiteit. Ook hier mensen die 
hun eigen alfabet willen uitschrijven, 
vanuil de verwondering om een ont-
dekte expressiekracht en een onge-
duld die met anderen te delen. Z o 
onstaan her en der groepjes die la-
boreren aan een eigen taal en het 
oude thealermedium (al te vaak tot 
gladde conversatietoon verplicht) 
een nieuwe klankleur afdwingen. 

Het jongste gezelschap is Martico 
met de produktie A la limite die ge-
patroneerd wordt door de Werf te 
Brugge. Iets ouder is het Andante 
Théâtre uit Brussel dat in deSingel 
de Vlaamse première bracht van de 
kinderproduktie Binocchio...V, een 
verre variant op Collodi's Gepet to 
en zijn neuzige marionet. Meteen is 
één van de plezierige eigenschappen 
van de opleiding aangegeven : de 
uitdrukking is internationaal wat het 
voordeel biedt de Belgische binnen-
grenzen op Ie heffen. De Franse 
tongval geeft deze Binocchio char-
mante couleur locale. Voor iede-
reen verstaanbaar blijft de eigentijd-
se theatralisering van het bekende 
verhaal. Daarbij wordt vooral op de 
verbeelding beroep gedaan : met en-
kel wal ledematen, kostuums en mi-
nieme attributen wordt een wondere 
wereld opgeroepen, simpel en strak 
van vorm, maar verrassend gevuld. 
Een constante is het plezier van hel 
spel. Een gebaar wordt een lijn. 
Een lijn wordt vorm. Devorrn wordt 
verhaal. I Iet verhaal krijgt wendin-
gen. Het kantelt in fantasie. Het 
lichaam als spelmaker met de ver-
beeldingvan de toeschouwer als me-

deplichtige. Op die manier ontslaan 
loopse taferelen, geminiaturiseerde 
spelmomenten, ui tgesneden figu-
ren : bemoeizieke buurvrouwen die 
Gepetto aanraden de pop aan touw-
tjes te binden, een slak die twijfelt 
tussen dier en groente, zes zwarte 
personages, een blauwe fee. Ze bla-
zen Binocchio in alle richtingen. Z o 
rijgt zich dan toch nog een moraal 
door dit soms wat te losbandige ver-
haal : iedereen wil Binocchio binden 
aan eigen koordjes, principes en 
normen. Binocchio als een soort 
Kaspar die moet worden zoals ooit 
iemand geweest is. Het bewegen 
gaat daardoor steeds moeilijker, de 
eigen plek wordt s teeds kleiner. 
Maar over de schaar beslissen we 
zelf. 

Naast de rijkdom van het spelple-
zier toch de beperkingen : de impro-
visatie en collectieve creatie als me-
thode heeft de neiging zich in vond-
sten en spelmomenten te ontbinden. 
In combinatie met de verhaalstruc-
tuur (het Pinokkio-gegeven) resul-
teert dit in soms wijdlopige omwe-
gen of slokkend oponthoud : Pinok-
kio verdwijnt uit zicht. Het moraal-
rood is mij dan iets te gewichtig als 
houvast. Een kritische blik van de 
regisseur die vanuit een globaal 
overzicht monteert en selecteert zou 
deze Binocchio... Knog gaver maken. 
Andante con brio. 

Luc Van den Dries 

BINOCCHIO.. .V 
Gezelschap Andante Thé,1lre; 
regie D. Donles; kostuums en 
scenografie C. Flasschoen; spe-
lers G. Mammone, S. Mertens, V. 
Van Dooren, N. Van 't Hek, C. 
F e r r a n t e , M. F e r n a n d e z 
Vazquez 
Gezien in deSingel op 28 januari 
1990. 

Dito'Dito 
Brussel 

Van Wagner 
'Acteren is gewoon doen terwijl er 

iemand naar je kijkt ' : zo formuleer-
de Jan Ritsemazijn idee over toneel-
spelen, toen hij spelers zocht voor 
liet Heengaan, de jongerenvoorstel-
ling die in Etcelcra 26 uitgebreid be-
sproken werd. In twee recente pro-
duklies trekt Rilsema die opvatting 
door, het meest zichtbaar in Herin-
neringen van een valk een regie/cho-
reografie bij de Nederlandse dans-
groep Het Concern. Een aantal 
dansers 'hangen' rond in een door 
een d o n k e r b r u i n e l ambr ize r ing 
streng afgegrensde 'kamer'. Door 
het nietsdoen gedwongen etaleren 
ze, anderhalf uur lang, hun tics, af en 
toe gestileerd tot een dansante be-
weging, een diagonaal door de ka-
mer, soms zelfs iels dat op een duet 
lijkl. De enige mannelijke danser 
amuseert zich met hoge hakken, de 
lange danseres plooit haar benen, 
vol atletische ijdelheid. Een meisje 
met een mooie zwarte bles zoekt 
oogcontact, maar de andere gezich-
ten zijn leeg, ze zeggen niets meer. 
De man en de vrouwen willen 'beha-
gen', maar niet elkaar, enkel zichzelf, 
de erotiek is uitgestorven. Toch 
blijft het mager, wel fascinerend om 
naar te kijken, maar, na de kwetsba-
re jongeren in Het Heengaan, Ie veel 
een toepassing van een systeem, een 
dogma zelfs. Het dogma van de let-
hargie. Nel als de kunstmatigheid 
van het theater, staal ook hel spon-
tane, het 'gewoon doen' in het lltea-
ler, weliswaar binnen een andere 
stijlopvatting, elke keer opnieuw ter 
discussie: hier is echter die discussie 
ontlopen, zo krijg ik de indruk. Ril-
sema heeft een feilloos gevoel voor 
timing, voor ruimtelijk evenwicht, 
voor plastische spanning, maar het 
brutale, hel 'subversieve' dat Het 
Heengaan tol een gebeurtenis maak-
te, ontbreekt in deze Herinneringen 
van een valk. 

In Van Wagner regisseert Jan Ril-
sema de acteurs van Dito'Dito, die 
voor het eerst iemand van buiten de 
groep aantrekken voor een artistiek 
concept. De idee om 'iets met Ri-
chard Wagner Ie doen' komt van 
Rilsema, en het spelidioom draagt 
ook duidelijk zijn stempel : gewoon 
doen , gewoon spreken, s taan of 
'hangen', tegen een mooie muur van 
Herman Sorgeloos. Vier acteurs en 
drie stoelen. Ze vertellen het le-
vensverhaal van Richard Wagner, 
alsof ze het ter plekke reconstru-
eren, met als enige theatraal effect, 
vlak voor de pauze, de eerste maten 
van de ouverture van Das RJieingold. 
Even denk je dat de acteurs vierzelf-
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standige verhalen, vier aspecten van 
het leven van Wagner willen tonen, 
en op die manier naar personages 
kunnen evolueren. Maar dat is niet 
zo: het is één verhaal, één personage 
dat zich ontplooit, en dat, wat mij 
betreft, steeds holler, bedenkelijker, 
gevaarlijker wordt. Oninteressant 
gevaarlijk : Wagner is geen kunste-
naars-Macbeth, hij is enkel een es-
thetisch alibi voor dodelijke onver-
draagzaamheid. Wagners steeds te-
rugkerende bezorgdheid om tegen-
stellingen - esthetisch, filosofisch, 
politiek - met elkaar te verzoenen, 
leidde tot het vernietigen van het 
principe van de tegenslelling-als-
creatieve-kracht, van het dialecusch 
principe m.a.w. en dus tot vernieti-
ging van het leven zelf. Zoals de 
7 i a « / / a / - e n s c e n e r i n g d i e P e t e r 
Mussbach vorig jaar maakte in de 
Munt enkel bewees dat Wagner de 
vrouw minachtte en uit was op het 
negeren van al het vrouwelijke in de 
cultuur. Ook Van Wagner zet Ri-
chard Wagner als 'universeel kun-
stenaar' en als omhooggevallen cul-
tuurfilosoof weer in zijn hemd. Al-
leen als musicus blijft hij groot : zijn 
passie voor Beethoven is echt, gaat 
diep, zijn 'uitvinding' van het orkest 
als instrument in handen van de di-
rigent is ook een belangrijke ver-
nieuwing, en vooral de revolutionai-
re wijze waarop hij de harmonie 
heeft herdacht : Wagner is de eerste 
moderne componist, die tonaliteit in 
vraag stelt en muziek als pure ab-
stractie gaat beschouwen, als een 

spel van toonladders en verschillen 
in toonafstand, zoals Malevitch een 
kwarteeuw later schilderkunst als 
een streng spel van lijnen en vlakken 
is gaan zien. Tot deze essentie van 
het 'personage ' Richard Wagner 
dringen de vier acteurs wel door. 
Maar toch is hun inzet, de ernst 
waarmee zij dit personage ontleden 
een inspanning die een betere zaak 
waardig is. En vooral : het is niet 
evident dat theater, ook dit theater 
niet, het geschikte medium is om 
deze analyse te maken. Natuurlijk, 
het levensbericht van de kunstenaar 
Richard Wagner is slechts de 'eerste 
laag', de oppervlakte van Van Wag-
ner. Maar het verhaal stokt waar het 
de neiging vertoont iets anders dan 
dit bericht te vertellen: de revoluties 
van 1848, de meeslepende roman-
tiek van de straatrellen en voort-
vluchtige anarchis ten, plots lijkt 
Wagners leven opwindend actueel. 
Maar het dooft elke keer uit. Er 
blijkt geen 'tweede laag' zichtbaar 
gemaakt te kunnen worden, Wagner 
is door de burgerlijke cultuur - de 
pseudo-religie van Bayrculh en an-
dere winstgevende smakeloosheid -
gerecupereerd, omdat hij zelf zo ge-
noot van die recuperatie. En daar-
voor gaat de voorstelling bijlange na 
niet vergenoeg: ze ontmantelt niets, 
ze geeft nergens aan waarin zo'n re-
cuperatie kan bestaan. Terwijl we 
elke dag meemaken hoe elk authen-
tiek streven, elk radicaal gebaar, 
maatschappelijk of artistiek, tot een 
aanvaardbare vorm, tot onschade-

lijk, politiek han tee rbaa r gedrag 
wordt herleid. Hoe een discussie 
over een potentieel artistiek medi-
um zoals televisie herleid is tot een 
rangschikking van kijkcijfers, hoe 
architectuurbeleid in een 'gehaven-
d e s t a d ' een p s e u d o - a r t i s t i e k e 
schaamlap is voor meedogenloos ei-
genbelang, en ga zo maar door . 
Hierover niets, ook niet onder het 
biografisch vernis. Toch luisterde ik 
geboeid, zoals ik naar BRT-3 luister: 
geen artistieke ervaring echter, geen 
andere kijk op de wereld. 

Enkel nog dit: in een gesprek over 
Van Wagner zegt Jan Ritsema dat de 
studie van Richard Wagner een goe-
de remedie is tegen een gemakzuch-
tige indeling van de wereld in goed 
en slecht, omdat Wagner zelf zo'n 
val vol tegenstellingen is. Hij illus-
treerl dit door naar Oost- Europa te 
verwijzen, waar al ons gejuich eigen-
lijk bestemd is voor - in zijn woorden 
- een 'opstand der lafaards ' , die 
voordien hun mond niet open de-
den. Misschien gewoon een nco-
stalinistischc.s/i/)of thelongue, maar 
tegelijk getuigend van groot onbe-
grip. De Oosteuropese volksdemo-
cratieën hebben precies hel dialec-
tisch materialisme op een bruiaal-
leugenachtige manier gebruikt om 
elke maatschappelijke tegenstelling 
te kunnen wegideologiseren. 1 Iel 
socialisme ging func t ioneren als 
burgerlijke ideologie, in al zijn re-
pressieve grijsheid : dié leugen is 
weggehoond, en dat is geen opstand 
van lafaards, wel van vrije geesten. 

In de mate dat ze niet verslikt zijn 
door de zwarte lucht die over Dres-
den hangt, waar Wagner in 1848 de 
opera zag branden, als romantisch 
oordeel voor een opstandige kunst. 
Wat meten wij ons een oordeel aan 
over hun lafheid of hun moed ? 

Klaas Tindemans 

VAN W A G N E R 
G e z e l s c h a p D i t o ' D i t o ; tekst 
Dito 'Ditoen Jan Ritsema, op ba-
sis van de Wagner-bibliografie; 
regie Jan Ritsema; decor Her-
man Sorge loos ; ac t eu r s Guy 
Dermui, Els Olaerts, Willy Tho-
mas, Micke Verdin. 
Gezien op 18 januari 1990 in de 
Beursschouwburg, Brussel. 

Oud Huis Stekelbees 
Gent 

Stukken I en II 
Oud Huis Stekelbees kondigde 

Snikken aan als een parade van ar-
licslen waarmee het huis een artis-
tiek liaison wil aangaan. De arties-
ten worden beschouwd als verwan-
ten in het zoeken naar communica-
tie buiten de taal om. En dat resul-
teerde in twee voorstellingen. In 
Snikken / werkte Peter Zegveld, Ne-
derlands performer-plastisch kun-
stenaar, samen met Ryszard Turbi-
asz, Belgische Pool met doctoraal 
theoretische wiskunde opzak en cel-
list. Zegveld zette samen met I lar-
rie I Iageman QVoont hier A. llitlcr ? 
en God's summum) performances 
op, dynamilecrde liet strand van 
Schevcningcn om een nieuw 'land-
schap' te boetseren, creëerde een 
choreografie voor amazone te paard 
en een auto (verborgen onder een 
kartonnen doos). Grools en eigen-
zinning. Recent liep Kombuis, zijn 
ee r s t e p rodukl ie voor kinderen. 
Turbiasz trad aan als acleur in Need 
to know van Needcompany, Ave mie 
en Flip Side van Steve l'axton, Mar-
clic Funèbrepour cliat van De I lol-
lander, Van Dijck en Turbiasz. Dil 
Polen-Holland voor twee heren re-
sulteerde in een uiterst grappige, on-
weerstaanbare collage van gags en 
vondsten, zeer aprës- Radeis. 

Snikken II. Voor dit dansstuk le-
kenen maar liefst vier 'begeleiders'. 
Negen jonge dansers van de Oplei-
ding Nieuwe Dansontwikkeling in 
A r n h e m w o r d e n begele id d o o r 
Mary Fu lke r son (ex-Dar l inglon 
College of Arts in Engeland), Jaap 
F l i e r ( e x - d i r e c t e u r N e d e r l a n d s 
Dans Theater), componist John Gil-
berl Colman en regisseur Guy Cas-
siers (beiden OIIS). Samen onl-

* I L? 
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Van Wagner (Dito Dito) - Foto Hennan Sorgeloos 

60 E T C E T E R A 29/90 



I 

K R O N I E K 
DE H A N D IN E I G E N B O E Z E M 

wierpen zij een choreografie met als 
uitgangspunten de 'getrainde per-
soonlijke fysieke intelligentie' van 
de dansers en de krantenstrip De 
Kin-der-Kids van Bauhaus-ar t ies t 
Lyonel Feininger, vanaf 1906 ver-
schenen in de Chicago Tribune. Dat 
men met v ieren deze p roduk t i e 
stuurde, wordt duidelijk in het ge-
brek aan coherentie: scheuten Steve 
Paxlon (en wat is het verschil tussen 
40 jaar werken 'in' dans en een op-
leiding die gericht is op het trainen 
'van de persoonlijke fysieke intelli-
gentie' ?), glimpjes Tcte Vite de dos, 
naarvoren gemixte muziek, vertrou-
wensoefeningen, van alles wat maar 
geen broodnodige moord op lieve-
lingen. Deze Stukken I bleek eigen-
lijk een tonen van werk dat nog lang 
niet afwas, hoogstens in 'vorm'gego-
ten. 

Oud Huis Slckelbees kreeg, krijgt 
naar aanleiding van deze Stukken I 
en II, in de pers en de publieke opinie 
af Ie rekenen met heel wat contro-
verse. Zo werden bv. de geplande 
voorstellingen in De Krakeling (een 
receptief jeugdtheater) te Amster-
dam door de directie afgelast 'we-
gens te abstract voor kinderen'. Wat 
moet ik mij daar bij voorstellen ? 
Wanneer 'volwassenen' over 'thea-
ter' praten en schrijven gebeurt dat 
vanuit een centraal denken over de 

verschi l lende e lementen waaruit 
een voorstelling bestaat, een zoeken 
naarverbanden tot een 'sluitend' ka-
der of verklaring onstaat, waarbin-
nen vaststellingen al of niet passen. 
Gebeurd datzelfde ni.b.t. kinder-
theater dan komt er een soort van 
'stel-dat-ik-een- kind-was' houding 
bij, alsof men zelfs maar bij benade-
ring zou kunnen weten of te weten 
komen wat er zich in de hoofden en 
lijven van die kinderen af zou kun-
nen spelen, alsof men zich daar een 
voorstelling kan van maken. 

Terwijl een deel van het doelpu-
bliek van deze Stukken kinderen be-
treft, blijven hun indrukken, opinies 
en kritieken ongekend. Tol nu toe. 
Etcetera vroeg een aantal kinderen 
hun mening over deze Stukken. Ze 
staan hierlangs afgedrukt, geschre-
ven of getekend. 

Stukken 1 
Je hoorde een trein. 
Je zag hem niet. 
De Irein stopte. 
Toen wou één van de twee zijn 
paspoort pakken. 
M a a r loen kwam er nel een 
spoorwegovergang 
en toen zal hel hele paspoort vol-
gekrasl 
omdat de lafel heel hard wiebel-
de. 

Stukken II 
Hel was goed. 
Het was best wel grappig 
omdat die appel rolde. 
Ik zag wel dat 
er een touwtje aan zat 
maar Lieke zag dat niet. 

Daan Meerburg (8 jaar) 

Brief van Sara aan haar zus : 
Zondag ben ik naar de Beurs-
schouwburg geweest. In het eer-
ste deel zagen we dansende men-
sen die speciaal gekleed waren. 
Er was geen verhaal. Ik vond het 
niet zo tof maar de muziek en de 
dia's waren wel mooi. 
Na de pauze verscheen er een 
grote rode auto op een witte 
muur. Mooi gedaan. Twee rare 
mannen beklommen die muiiren 
loverden er een raampje in waar 
landschapjes achter verschenen. 
I let grappige was dal een verkle-
de niijnheerdie bij hel landschap 
hoorde telkens kwam piepen. 
Dit vond ik zeer goed en mooi. 
De mannen haalden een klein ta-
feltje en stoeltjes vanachter het 
raampje vandaan en plotseling 
werden die veel groter en zalen 

ze in een schokkende trein. Alles 
viel in elkaar en ze begonnen el-
kaar Ie bespuwen. Tof maar 
tricslig voor die ene mijnheer. 
De Poolse mijnheer verleide ons 
dan een verhaal dal we konden 
begrijpen omdal de andere een 
dik boek met grote prenten loon-
de. Ze hadden veel fantasie. Als 
de mevrouw uil hel verhaal sterft 
zongen ze een triestig lied. Dat 
duurde nogal lang. 
Als Stekelbees nog eens speelt, 
dan moet je meegaan. Maar ik 
hoop dat er geen vervelende kin-
deren zitten die zagen omdat ze 
hel niet begrijpen. 

Barbara Brewaeys (8 jaar) 

Dirk Verstockl 

Gezelschap : Oud I luis Slckel-
bees; Stukken I Peter Zegveld en 
Rysziard Turbiasz; Stukken II 
choreografie en regie Guy Cas-
siers; dansbegeleiding Mary Ful-
kerson en Jaap Flicr; Muziek 
John Gilbert Colman; 
Gezien in Sluc le Leuven op 26 
januari 1990. 

Rechtzetting 

Smakelijk Kerstfeest van Steven Berkoff 

T o e s t e m m i n g tot geb ru ik van d e ver ta l ing van Marce l O t t c n van Smakelijk Kerstfeest d ient te w o r d e n a a n g e v r a a g d bij het In t e rna t iona l 
D r a m a Agency , P o s i b u s 30030, 1003 B A A m s t e r d a m , voo r wat b e t r e f t N e d e r l a n d . Tel . 020-367754 . 

V o o r Belgiö dient m e n zich le w e n d e n tot T o n e e l f o n d s Janssens , Kru iks t r aa t 14, 2 0 1 8 A n i w e r p e n . Tel . 03 -2391220 . 
D e t o e s t e m m i n g h e e f t a l leen be t r ekk ing o p d e vertal ing. V o o r d c oo r sp ronke l i j ke a u t e u r d ient t o e s t e m m i n g te w o r d e n a a n g e v r a a g d bij 

Ms . J o a n n a M a r s t o n , Ros ica Colin Lid. , 1 Clareville G r o v e Mews, L o n d o n S W 7 5 A H , E n g l a n d . Tel 010- 370 .1080 . 
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HET GEBEUREN 
Hugo Vnn Den Berghe werd be-

noemd tot directeur van het NTG. 
Hij werd gekozen uit een lijst van 24 
kandidaten waarvan in de eindronde 
nog Jean-Pierre de Decker en Theo 
Kerslens overbleven. Vanaf 1 au-
gustus 1991 zal hij Jef Demedts op-
volgen. Hugo Van Den Berghe (47 
j.) is al sinds 1966 aan het NTG ver-
bonden. Voordien speelde hij o.a. 
mee in Thyestes van de kamertoneel-
groep Toneel Vandaag. Merkwaar-
dig is dat er, ongeveer gelijktijdig 
met zijn kandidatuur in het Gentse 
aan de oprichting aan een nieuw ge-
zelschap gewerkt werd, Fabula, met 
naast Van Den Berghe nog Hugo 
Claus, Pjeroo Roobjee en Jan De-
cleir. De ambities daarvan wil Van 
Den Berghe nu deels in hel NTG 
realiseren. Verdere plannen werden 
nog niet vrijgegeven. 

Terwijl I v o n n e l ^ x o p d e Conven-
tion Théatrale Européenne het goe-
de weer maakt met de Woyzeck pro-
duktie, rommell het in KNS-rangen. 
Een voorstelling van The Dresser in 
het Dommelhof te Neerpelt werd 
onaangekondigd afgelast : de acteur 

Willy Van der Meulen weigerde op 
te treden, naar verluidt omdat men 
een vitaal kostuumonderdeel verge-
ten was. Ook de KNS-figuralie zorg-
de voor heibel, omdal ze voor een 
execuliescène in het voor de KNS 
geschreven stuk Zwarte Sneeuw van 
Eddy Asselberghs niet uil de kleren 
wilden, of loch niet allemaal hele-
maal. Ivonne Lex Irad de figuralie 
b i j : zij vond de blote executie nogal 
grotesk, en na wat er in Roemenië 
gebeurd was, te gruwelijk. De dag 
voor de première besloot ze de scène 
gewoon te schrappen. Tegen de zin 
van de auteur die bij de première 
publiek het woord nam en luidkeels 
van censuur sprak. In dit kleren-
van-de-keizer verhaal kwam ook nog 
Bob Cools opdraven, die als burge-
meester zijn beschermelinge Ivonne 
Lex een lapje boven het hoofd hield. 
En la Lex had hel laatsle woord : 
kostuums en stuk verdwenen na een 
week al van het repertoire. Zwarte 
Sneeuw is één van de stukken die 
geschreven werden m.b.v. een crca-
tiepremie : kostprijs 400 000 fr. 

Figuurlijk uitgekleed vindt liet 
KNS-gezelschap zich ook door de 
RAT-beslissing om de KNS wegens 

artistiek wanbeheer financieel te 
straffen met een vermindering van 8 
miljoen op de subsidie. Lex, die niet 
op de kostuums wilde besparen , 
vond dat er dan maar minder toneel 
gespeeld moest worden : er zouden, 
over twee seizoenen gespreid, vijf 
produkties afgelast worden. Een 
dreigement dal daarna weer inge-
trokken werd : schrappen zou aan 
contractbreuk evenveel kosten als 
produceren, en er kwam vers geld 
van sponsors en lv-opnamen. De 
vakbonden kwamen ook in het ge-
touwen melden zich rechtstreeks bij 
de cultuurminister om te protest-
eren tegen de KNS-inkrimping : in 
hun argumentatie wijzen ze op de 
gelijkwaardigheid van repertoire en 
avant-garde en de belangrijke rol die 
KNS in zijn 137-jarige geschiedenis 
verworven had. Een merkwaardige 
redenering die enkel kan begrepen 
worden als drukkingsmiddel op de 
actuele beraadslaging van de R A T 
en de vrees, ten nadele van een jong 
repertoiregezelschap, BMC, verder 
benadeeld te worden. 

Ronnie Commissar i s kreeg voor 
zijn regie van Het Huis van Bernarda 
Alba in de KVS na deThal iaook nog 

de De Gruylerprijs. De jury van 
Iheaterrecensenlen stelt in het eind-
rapport dat Commissaris "de lood-
zware dramatiek van F. G. Lorca 
aannemelijk en toegankelijk weet te 
maken." En hij "weet ook de actrices 
sterk in de hand Ie houden, zodat Hei 
Huis van Bernarda Alba van alle hys-
terie wordt ontdaan en hel drama als 
heel invoelbaar overkomt." 

Lieve Moor lhamer kreeg de De 
Gruyterprijs-spel voor haar vertol-
king van Rosalie Niemand in het 
NTG. Opnieuw de jury : "Als toe-
schouwer wordt je gewaar hoe Lieve 
Moorlhamer haar grool talent met 
liefde len diensteslelt van hel ik-per-
sonage dal de erg moeizame weg af-
legl van Niemand naar Iemand. Zij 
zet een toneelfiguur neer die voor 
zichzelf spreekt en niemand onbe-
roerd laat, zonder sentimentaliteit 
of expliciete aanklacht." Hugo Van 
Den Berghe deed de regie van deze 
produktie. 

GELEZEN 
"Kus nu mijn kloten. Hoe kan een 

scène eerst onnodig, melodrama-
tisch en belachelijk zijn, en vervol-
gens dusdanig schokkend dat ze ge-
coupeerd moest worden ? En moei 
het theater schokkende verwijzin-
gen zomaar uit de weg te gan ? En 
len slotte, sinds wanneer luistert La 
Lex niet meer naar een regisseur of 
een auteur, maar naar een paar figu-
ranten ? In die mate zelfs dal hun 
gebrek aan bereidheid de doorslag 
geeft om een tafereel in zijn totaliteit 
te schrappen ? Dal wil ik wel eens 
meemaken, dat een figurant niel be-
reid is iets te doen in een scène die 
Z.aLevzelf geregisseerd heeft ? Een 
nekschot is nog het minste wat die 
ongelukkige mag verwachten." 

Tom Lanoye, 'Actie Proslaat ' in 
Humo, 1 februari 1990, 

"Een ander vies woord is het 'dra-
matisch gezelschap' van de BRT, 
vijftien akleurs rijk. De gemiddelde 

leeftijd is vijftig. Rouffaer : "En wij 
moeten er gebruik van maken. Ik 
vind het fout dal zulke mensen amb-
tenaar zijn. Een regisseur is geen 
ambtenaar, een akteurevenmin. De 
acteurs van ons gezelschap zitten 
daar soms te zitten, gaan af en toe in 
Nederland spelen, anders doen ze 
helemaal niets... film, televisie, ak-
teren...dat is kreatief bezig zijn. In 
die zin heeft de B R T hel helemaal 
fout door iedereen in het kader Ie 
willen opnemen. Dat is ook de voor-
naamste reden waarom ik vertrek. 
Ik wil mijn leven niel eindigen als 
ambtenaar." 

Vincent Rouf fae r : 'Ik vertrek. Ik 
wil geen ambtenaar worden.' in De 
Morgen, 1 febniari 1990. 

"Over een jaar of vier, vijf zou ik 
graag terugkeren naar Frankrijk. 
De middelen die het theater hier 
krijgt, zijn simpelweg ontoereikend 
om goed te kunnen werken. Als de 
huidige lamentabele situatie zich 
doorzet dan zal Brussel het Was-

hington van Europa worden, en niet 
het New-York. Ik vrees heel erg dat 
Brussel over afzienbare tijd alleen 
nog maar een administratief cen-
trum zal zijn : voor cultuur zal men 
de T G V pakken naar Parijs of Am-
sterdam. Als ik zie hoe weinig onze 
politici investeren in cultuur, dan 
ben ik heel bang dat het snel die kant 
op gaal." 

Philippe Sireuil in gesprek met 
Edward van Heer in K/iack, 31 ja-
nuari 1990. 

Om zich terdege over de werking 
en de artistieke resultaten van de 
Vlaamse gezelschappen te informe-
ren, zou zo'n Raad van Advies dus 
naar alle voorste l l ingen moe ten 
gaan kijken. Omdal de leden zo'n 
drukke agenda hebben en dikwijls 
zelf spelende theatermensen zijn, is 
zoiets in de praktijk onmogelijk. 
Dus verdelen ze de taken (...) Dik-
wijls gaan de leden helemaal niel 
naar de voorstellingen en meestal 
worden de voorstellingen van een 

bepaald gezelschap slechts onregel-
matig door één lid bezocht. De an-
dere leden zouden dus niet kunnen 
deelnemen aan de discussie. Dat 
doen ze echter wel. Hun gunstig of 
ongunstig oordeel baseren ze dan 
maar op, wat ze her en der van col-
lega's opgevangen hebben, in hel 
beste geval op wat ze in de pers gele-
zen hebben en wat daarvan in hun 
geest is blijven hangen. 

Frans Redant, 'Jan met de pet, 
Pier met de pen, Pol met de pruik. 
Hel grole toneelkri l iekdebat . ' In 
NTG- magazine. 

"Het lijkt mij beter om naar ana-
logie van de Rijksbouwmeester een 
aantal mensen voor een beperkte 
lijd Ie benoemen, die adviseren over 
de besteding van al die fondsen en de 
toekenning van incidentele subsi-
dies, zonder dat daar weer eindeloos 
en groupe over wordt vergaderd." 

Gesprek niel Hedy D'Ancona, de 
nieuwe minister van cultuur. In 
NRC-Handelsblad, 5 januari 1990. 
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DE TIJD SPEELT 

DE REISLEIDSTER (Botho Strauss) 
22 . 23 . 24 . 2 5 MAART 9 0 

Botho Strauss schreef 'De Reisleidster' als een liefdesduet. Tus-
sen de ruïnes van het oude Griekenland zoeken een man en 
een vrouw troost in een onmogelijke liefde. Hun verhaal is 
even oud als dat van Pan, de god die steeds opnieuw met 
zijn hoefslag de liefde verstoort. 

JAKOB BOGOMOLOV (Gorki) 
3 . 4 . 5 . 6 . 7 APRIL 9 0 

Maxim Gorki schreef 'Jakob Bogomolov' op de vooravond 
van de Russische Revolutie. Op het landgoed van een rijke 
grondbezitter vechten 7 mensen tegen de steeds groeiende 
twijfel. Idealen klinken hol, liefde is niet meer dan een spel. 
Wie het zal winnen is onzeker. 

deSingel wordt gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Dit seizoen werd mogelijk gemaakt dank zij 
de steun van Agfa-Gevaert, 
Gemeentekrediet van België, Knack, 
De Nationale Loterij, Opel-General Motors, 
De Standaard en S.W.I.F.T. 

deSingel info 
Bespreekbureau 
deSingel 
Desgulnlel 25 
2018 Antwerpen 
03/237.61.58 



iNglasgow 
Glasgow, the 1990 Cultural Capital of Europe, is bustling with activities this 
summer. A unique dance festival is being organised under the artistic 
direction of Benjamin Feliksdal. Among the items on the agenda are a 
choreography workshop for professional dancers and a SUMMER COURSE 
conducted by internationally renowned teachers and choreographers: 
K o n s t a n t i n S h a t i l o v [former principal dancer of the Kirov Ballet, USSR] 
for classical ballet/repertoire; Joach im T a p p e n d o r f f (Staatliche Ballett-
schule Berlin, DDR] for classical ballet/pas de deux; Leo B e s s e l i n g 
(Nationale Ballet, The Netherlands] for classical ballet; Les ley Main 
(former artistic director of Pioneers Dance, Scotland] for modern dance 
(Humphrey technique]; Ka ren Be l l -Kanner (former solo dancer of the 
Merce Cunningham Dance Company, England] for modern dance (Graham 
technique]; Reney D e s h a u t e u r s (artistic director of the Ballet Jazz Nat., 
France] for Jazz dance; Ben jam in Fe l i ksda l (former principal dancer of 
the Nationale Ballet, The Netherlands] for modern jazz dance. This summer 
course, held from August 21 through to Septemberl at Jordanhill College in 
Glasgow, is intended for advanced dance students (at least 3 years of 
professional dance training, minimum age 15 years]. The course fee is £50.-. 
The cost for 12 overnight stays at the Jordanhill College amounts to £275.-
(full-board). For more detailed information and registration forms you can 
contact: CJP-Flanders, Waterkrachtstraat 36, 1040 Brussels, Belgium, 
Tel.: (02]-2309570. 

Young Europeans Dance in Glasgow is organised by the European Conference of Youth Cards, whose 

members are: Young Scot (Scotland), CJP (The Netherlands), CJP/Carte Jeunes/Jugendkarte (Belgium). 

Carte Jeunes (Luxembourg).Carte Jeunes (France). Carnet Jove (Andorra),Cartao Jovem (Portugal). Carnet 

Joven (Spain). Karta Neon (Greece). Karta Neon (Cyprus). Ungdomskortet (Sweden) and Ungdomskortet 

(Norway). Among the f inancial contr ibutors that make this dance festival possible are: The Strathclyde 

Regional Council. Scottish Arts Council, European Community and European Cultural Foundation. 
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DE NIEUW AMSTERDAM 

i K P l 
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frita/wc^H- J o 
Première: De Balie (Amsterdam) 18 april '90 / C.C. Berchem (Antwerpen) 4, 5, 6 mei '90. 



• j lD 

DE VIAAMSE OPERA 

intendant Mare Clémeur 

MESSA PER ROSSINI 
dirigent: Peter Burian 
18 maart 1990 15 uur 

Sint Barbarakerk Savaanstraat Gent 
21 en 23 maart 1990 20 uur 
O.L.V. Kathedraal Antwerpen 

DON CARLO 
regie: Gilbert Deflo 

dirigent: Ingo Metzmacher 
18, 21, 24, 27 april 1990 20 uur 

29 april 1990 15 uur 
2 mei 1990 20 uur 

6 mei 15 uur 

CONCERT 
Mozart - Legley - Mahlet 

dirigent: Rudolf Werthen 
10 mei 1990 20 uur 

I.C.C. Gent 
12 mei 1990 20 uur 

deSingel - Antwerpen 

CONCERT 
Brahms - Bartok 

dirigent: Rudolf Werthen 
27 mei 1990 15 uur 

I.C.C. Gent 
29 mei 1990 20 uur 

deSingel - Antwerpen 

Plaatsbespreking en inlichtingen 

• L 

de Vlaamse Opera, Frankri jk lei 3, 2000 An twerpen 

d insdag tot zaterdag van 11 tot 18 uur, 03/233 66 85 

de Vlaamse Opera, Schouwburgst raat 3, 9000 Gent 

d insdag tot vr i jdag van 10 tot 16 uur, 091/25 24 25 
Jd 


