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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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