
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) 

F.TCETERA 29/90 45 


