
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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