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Stella
Hoe kan de kunstenaar het gewicht van zijn tijd ombuigen
tot lichtheid ? Marianne Van Kerkhoven weegt de zwaarte
van deze verwarde en complexe tijden. An-Marie Lambrechts en Dirk Verstockt proberen de ondraaglijke lichtheid van Anne Teresa de Keersmaekers nieuwste produktie
Stella in het gewicht van woorden te vangen. Pag. 2

Jan Fabre
Met Das Glas im Kopf wint vom Glas voltooit Jan Fabre
het eerste deel van zijn operatrilogie The Minds of Helena
Troitbleyn. Gunther Sergooris plaatst Fabres opera in de
context van Wagners romantisch ideaal van het kunstwerk
als een "bovenwerkelijke sacrale vorm". Voor Klaas Tindemans trekt Fabre zich steeds meer op een 'esthetisch eiland'
terug en dreigt hij, door gebrek aan openheid en relativering. het slachtoffer te worden van zijn verbeelding. Pag. 18

Eugene O'Neill
O'Neill, een van de eerste toneelschrijvers die het Amerikaanse toneel op een internationaal niveau bracht, was in
Vlaanderen en Nederland opvallend aanwezig de voorbije
seizoenen. Ivo van Hove regisseerde Rouw siert Electra.
Walter Tillemans bracht Lange dagreis naar de nacht en Luk
Perceval ensceneerde onlangs Strange Interlude. Johan
Callens kijkt om en bespreekt. Pag. 51
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Heiner Müller/Hilmar Thate
Als er één land is dat de tragiek van het naoorlogse Europa
incarneert, dan Duitsland. Als er één schrijver is wiens
werk de Duitse tragiek incarneert, dan H. Muller. Muller
bracht in Oost-Berlijn zijn HamletlMaschine.
Marcel Otten zag, was onder de indruk en vertelt het na. Klaas
Tindemans sprak met Hilmar Thate, ook Oostduitser en
man van het theater : "Ons beroep is niet dat wij mooie
lollen spelen, maar wel dat wij een standpunt hebben".
Pag. 32

Gras
Het theaterdecreet uit 1975 is er
g e k o m e n na lang protest, stak i n g s a c t i e s en m o e i z a a m overleg.
V e l e voorstellen van m e e r d e r e
excellenties d r u p p e l d e n d o o r h e e n d e trage trechter van het politiek c o m p r o m i s tot de definitieve versie. M e n k a n g e r u s t stellen dat dit wettelijk k a d e r vrijwel
o n m i d d e l l i j k achterhaald was.
Het belangrijkste theater van de
j a r e n ' 8 0 groeide grotendeels buiten de g e s c h o r e n p e r k e n van het
d e c r e e t . L a n g s d e b e r m e n van
het o f f i c i ë l e theater kon m e n de
w i l d e b l o e m e n o n t d e k k e n die het
V l a a m s e theater kleur en leven
bezorgden.
M a a r k o r t g e m a a i d gras is taai:
het decreet hield 15 j a a r stand.
Pas nu w o r d e n de perken herlegd
en anders ingedeeld. Na lang
overleg, politiek g e k o n k e l en corporatistische acties w e r d e n de
o n t w e r p t e k s t e n van de verschill e n d e fracties bijgesteld, afgevlakt, uitgehold tot ze de matheid
k r e g e n van een Belgisch c o m p r o mis. H e t n i e u w e d e c r e e t h e e f t
zich wel aangepast aan de noden
van de tijd, b.v. d o o r m e e r r u i m t e
te g e v e n aan wat nog niet tot statigheid gestold is, m a a r of hierm e e ook een creatief beleid gev o e r d kan w o r d e n , valt nog af te
wachten.
Zal met het n i e u w e decreet een
artistieke politiek ontplooid k u n nen w o r d e n die het levende k o e s tert, het n i e u w e stimuleert, het risico verdraagt, het d o d e b e g r a a f t ,
het enkel c o m m e r c i ë l e a f w i j s t ,
h e t al te overtollige uitpulkt ?
Zal het zich niet vast (laten) zetten in categorieën van gisteren
w a a r a a n het theater van m o r g e n
ontsnapt ? H e t belangrijke theater van v a n d a a g is i m m e r s m e e r
dan ooit n o r m l o o s en dus k w e t s baar: het wil aangeraakt w o r d e n
met een vrije hand die r u i m t e
laat voor alles wat grenso v e r s c h r i j d e n d is en uit de naad
gaat. Z o ' n theater vraagt een beweeglijk beleid. H e t g r a s m o e t
uitgerukt w o r d e n opdat het
groen blijft.
L u k Van den Dries

En verder ook nog :
Alexander Baervoets herneemt het festival De Beweeging, pag. 13
Maatschappij speelt Peter Handke, pag. 41
Theatertekst Elvis Peelers' Het mir van de aap, pag. 46
Dossier Theaterfotografie : Dirk Lauwaert bezoekt het Muntarchief, pag. 27
Wim Van Gansbeke columnt, pag. 58
In de Kroniek : Bedenkingen bij het theaterdecreet. Jakov Bogomolov, Elfriede Jelinek
in het Weense Volkstheater, Emiel van Dirk Roofthooft. Geert Opsomer bespreekt
Frank Peeters'Dr.Jan Oscar De Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel.. Verder nog : Woia
Albert van Peter Brook, in memoriam Antoine Vitez, Gelezen en Het Gebemen. pag. 59
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De ondraaglijke lichtheid
van verlangen

Stel la (Rosas) Foto Herman

Sorgeloos

Als de werkelijkheid beweegt, mag de kunst niet stilvallen. Door de politieke
gebeurtenissen van de afgelopen maanden is ook liet theater, "het oudste openbare
medium dat de mensheid bezit"(Botho Strauss), in een stroomversnelling meegesleurd.
Omdat het zo "openbaar" is, is het kwetsbaar en snel geneigd om in vaste structuren en
met een risicoloos repertoire op veilig te spelen. Voortbouwend op haar artikel Groot en
Klein (Etcetera29) houdt Marianne Van Kerkhoven een pleidooi voor een theater dat zich
opent voor de toenemende complexiteit van de werkelijkheid. Theater, dans, opera
moeten hun vormen en inhouden herijken aan een wereld in constante verandering.
Verderop in dit nummer worden de antwoorden van zo verschillende hedendaagse
theatermakers als Anne Teresa de Keersmaeker, Jan Fabre, Heiner Miiller,
Maatschappij Discordia, Luk Perceval e.a. afgewogen.

Wanneer de kunstenaar er in slaagt de complexiteit gestalte te geven, is het de taak van
de criticus om van die complexiteit verslag uit te brengen. Hoe kan nu het ongrijpbare
van dans in woorden gevangen worden ? Is niet ieder woord, iedere zin een vorm van
verraad ?
Twee pogingen tot benadering van Anne Teresa de Keersmaekers nieuwste produktie
Stella. Twee benaderingen die gekozen hebben voor een discontinu betoog. An-Marie
Lambrechts bouwt kleine verhaaltjes op, die ze daarna opnieuw afbreekt in het besef aan
de voorstelling geen uiteindelijke samenhang te kunnen opdringen. Hij Dirk Verstockt
kristalliseren de beelden, bedenkingen tot naast elkaar staande fragmenten. De kleine
goden van de kunst verdwijnen echter als men hen bi j naam noemt.
2
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Het gewicht van de tijd
'The weight of this sad lime ire must
obey;
Speak what we feel, nol what ire ought
to say'.
(W. Shakespeare, King Lear, V, 3)
Zeven bedenkingen over theater in
deze tijd op basis van een citaat van
Shakespeare.

1. Politieke omwentelingen
Sinds enkele maanden werd het politieke beeld van Europa, van de relatie
tussen Oost en West, grondig ondersteboven gehaald, de verhouding tussen kapitalisme en communisme kreeg
een ander (on)evenwicht; deze verhouding kan bovendien niet als exclusief Europees beschouwd worden : ze
maakt deel uit van een algemene politieke visie verspreid over zowat heel de
wereld, m.a.w. ze behoort tot het politieke, en vandaag ook meest zichtbare
en herkenbare luik van ons wereldbeeld.
De euforie waarmee het Westen
deze omwenteling begroet, maakt mij
ongemakkelijk. Het kapitalisme beschouwt deze (voorlopige ?) nederlaag
van het communisme als een ondubbelzinnig bewijs van zijn eigen gelijk.
Maar - om maar één land tot voorbeeld
te nemen - : terwijl Helmut Kolil grote
woorden in de mond neemt omtrent
solidariteit en democratie, speelt hij
ondertussen het platte spel van de
macht. Oost-Duitsland wordt door
West-Duitsland opgekocht en van de
toekomstige moeilijkheden in een eengemaakte staat met eerste - en tweederangsburgers wordt vandaag reeds de
basis gelegd. De kolonisatie van het
Oosten door het Westen is volop aan
de gang. Daar moeten wij niet trots op
zijn.
Zowel de christen- als de sociaal-democratische partijen in het Westen
sturen nu volop schrijfmachines en ander propaganda- en/of werkmateriaal
naar het Oosten : waarom hebben ze
dat 'b.v. tien jaar geleden niet gedaan,
om die enkele moedigen te helpen, die
zich toen reeds verzetten tegen het re-

gime ? Het Westen zou op zijn minst
wat kieskeuriger kunnen zijn in zijn
hulp.
"Om wraak schreeuwen zij die zich
nooit hebben verzet. Wie nooit zijn
bek open deed, praat nu met schuim
om de mond..." (Wolf Biermann)
Onze vroegere ervaringen zouden
ons minstens geleerd moeten hebben,
dat goede (of slechte) massa's niet bestaan, dat alertheid en kritische zin
onontbeerlijk zijn t.a.v. elk nieuw feit
in het politieke bedrijf.
Plots lijkt het woord socialisme, zowel in liet Oosten als in het Westen,
geen inhoud meer te hebben, plots
dient het marxisme - nog steeds een
van de interessantste delen van ons
filosofisch erfgoed - van de kaart geveegd. Nochtans, als ik mijn dagelijkse
dramaturgische praktijk bekijk, moet
ik vaststellen dat een aantal van de
marxistische ideeën er permanent hun
waarde bewijzen :
- het primaat van de praktijk ervaar ik
alle dagen in het werk;
- dat produktievoorwaarden het produkt bepalen, zie ik zich dagelijks voor
mijn ogen voltrekken;
- het zoeken naar een geheel dat méér
is dan zijn samenstellende delen, blijkt
een van de essentiële kenmerken te
zijn in het artistieke werk;
- dat kunst maken eerder verloopt via
het hanteren van materiële bouwstenen, dan via het zichtbaar maken van
ideeën, wordt elke dag duidelijker;
- en dan spreken we nog niet van hel
begrip vervreemding, een vervreemding waartegen we in het werk en in de
wereld die ons omgeeft dagelijks moeten vechten;
- of van dat andere gevecht tegen sociale onrechtvaardigheid, dat vandaag
nog even geldig is, als ten tijde van
Marx zelf;
- of van de utopische kracht van de
marxistische ideeën, van het verlangen
naar een andere wereld dat ons voortdrijft.
We kunnen alleen maar hopen dat
de gebeurtenissen in het Oosten, in het
Westen zullen leiden tot een herwonnen band met een historisch bewustzijn, dat sinds '68 stilaan op de achter-

grond verdween. Het politieke is weliswaar nooit weg geweest uit de kunst,
- het bleef in sommige produkties zelfs
direkt en nadrukkelijk aanwezig : denken we maar aan de 'Aja.x' van Peter
Sellars, aan de 'Sihanouk' van Ariane
Mnouchkine, aan de 'L.S.D.' van de
Wooster Group of aan 'Need to know'
van Needcompany -, maar liet lijkt
vandaag een taak voor de kunstenaars
om - direct of indirect - een tegenstroom te vormen tegen de banale euforie die ons omgeeft.

2. De omwentelingen op
andere terreinen
Maar er zijn nog andere aspecten
verbonden aan ons wereldbeeld die op
dit moment bloot gesteld worden aan
ingrijpende veranderingen, veranderingen die het kader van Europa vei' te
buiten gaan. Het gaat hier om zo ingrijpende wijzigingen dat hun belang
niet genoeg kan onderstreept worden.
In de loop van deze eeuw werden
een aantal wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die de structuur van ons
denken kompleet onderuit halen,
maar die tot nog toe niet door een
meerderheid van de wereldbevolking
als dusdanig worden onderkend. Hun
directe invloed op het maatschappelijke leven blijft hierdoor nog gering en
zorgt voor een wellicht niet steeds
zichtbare, maar duidelijk aanwezige
spanning tussen 'zij die weten' en 'zij
die niet weten'. O p deze spanning wil
ik later terugkomen.
Het gaat b.v. om ontdekkingen op
het gebied van de chaostheorie, van
het expanderende heelal, van het onzekerheidsprincipe dat de natuurwetenschappen regeert, van de omkeerbaarheid van de tijd, enz.
De theorie over het expanderende
heelal, b.v., heeft de principes die ten
grondslag liggen aan het Newtoniaanse wereldbeeld van hun voetstuk gehaald : onze zon is niet meer het middelpunt van het universum; in een oneindig heelal kan immers ieder punt als
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middelpunt worden beschouwd. Welke invloed kan deze theorie hebben op
de esthetica, zeker op die esthetica die
zich traditioneel baseert op harmonie
en evenwicht ?
Naast de wanorde in de hemel stelt
de chaostheorie ook de ordening op
aarde in vraag : vandaag is men ervan
overtuigd dat het aantal gesloten circuits in de natuur die zich in een perfecte evenwichtstoestand bevinden,
een kleine minderheid is en dat het
grootste deel der structuren die men in
de natuur aantreft een open en onstabiel karakter vertonen, waarin vreemde en onvoorziene mutaties kunnen
optreden, waarin dc natuur als zelfscheppende kracht haar gang gaat. De
wetenschap interesseert zich vandaag
voor de creativiteit als methode; een
onderzoek waarin zij wellicht een en
ander van de kunst zou kunnen leren.
Het onzekerheidprincipe van Heisenberg stelt dat de natuurwetenschap
niet kan ontkomen aan toeval en onvoorspelbaarheid : dit zet meteen al
onze ideeën op de helling omtrent objektieve waarheid of universele wetmatigheid. Enz.
Vandaag zijn er vele paden die van
A naar B leiden; wat onze waarneming
ons leert kan niet meer eenduidig worden geïnterpreteerd. Polyvalentie en
gelijktijdigheid hebben reeds eerder
hun intrede gedaan in de kunst.
De wereld zoals de natuurwetenschappen hem ons vandaag beschrijven, is oneindig veel complexer dan
wat het Newtoniaanse model ons voorhield. De hedendaagse mens zal moeten leren omspringen met die complexiteit.
Al deze recent gestelde vragen, al die
momenten waarop de bedachte theorieën in de werkelijkheid bevestigd
werden en worden, de ongelooflijke
intellektuele opwinding die hieruit resulteert : dat alles kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Deze ideeën
vragen dringend om een verspreiding
en een popularisering.

3. De complexiteit
Op welke manier kunnen theater,
dans en eventueel opera beantwoorden aan de druk die deze tijd uitoefent
in de richting van een veel grotere complexiteit ? O p welke manier kan het
4

theater, niet een evenbeeld maar een
herschikte, reflexieve verdubbeling tonen, van wat in de werkelijkheid aan de
gang is ?
Rilke schreef reeds : "Nein, nein. vorstellen kamt man sielt niclits cntf (Ier
Welt. niclit (las Geringste. (...) Die Wirklichkeiten aber sincl langsam ttnd ttnbesclireiblicli ausfiilirlicli."
György Konrad voegt daar vandaag
aan toe : "Het is onmogelijk om te
weten wat er is gebeurd (...) Elk moment heeft een veel grotere waarde
dan de sporen die het achterlaat".
Hoe kan het theater dat bestaat bij
de gratie van het ogenblik, van het hier
en nu, de complexiteit en de meerduidigheid van het moment vatten ? Hoe
kan de kunstenaar een antwoord geven op het leven dat hij ervaart als een
chaotische opeenstapeling van sensaties, die elkaar opvolgen in grote snelheid en in ontelbare zich steeds wijzigende kombinaties ?
In diverse theaterprodukties wordt
vandaag gezocht naar de gelijktijdigheid van diverse handelingen, bewegingen, evenementen, uitspraken. In
Jan Fabres Das Glas im Kopfwird vom
Glas functioneren de koren, de dansers, de zangers op eigen ritmes die
over elkaar heen schuiven. In Stella
van Anne Teresa De Keersmaeker,
hebben de vijf vrouwen elk hun eigen
parcours waarvan de lijnen elkaar kruisen in een niet symmetrische, niet te
voorspellen tekening. In het tweede
deel van Qa va van Jan Lauwers en
Needcompany wordt door alle personages, verzameld in een huisje, ontzettend door elkaar gepraat, terwijl ze
toch deelnemen aan een zelfde gebeuren.
Uit het besef omtrent de niet te vatten, steeds variabele essentie van elk
ogenblik, komt in het huidige theater,
- naar mijn gevoel; maar ik zeg dit nog
met grote omzichtigheid - meer en
meer een dramaturgie tot stand, waarvan eerder de deelstructuren dan wel
de globale structuur gefixeerd worden.
Alsof men steeds dichter die kleinste
entiteit van 'het volle ogenblik' wil benaderen. Het grote bouwwerk blijft
zolang mogelijk onbekend, open. onaf,
voor verandering vatbaar. Doorheen
het samenbrengen van min of meer
vaste bouwstenen of mini-entiteiten
wordt de maxi-structuur uitgetest; het
improvisatorische m o m e n t situeert
zich in het uitproberen van steeds an-
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dere combinaties met de kleine stenen,
tot het materiaal uitgepuurd is en zich
ten slotte enigszins stabiliseert in een
vorm. die dan de uiteindelijke globale
structuur van het werk uitmaakt.
Dit is een totaal andere werkwijze
dan het vertrekken van een welomlijnd
concept dat in een repetitieproces tol
in al zijn inhoudelijke consequenties
wordt doorgetrokken; een andere methode ook, dan de diepgaande analyse
van materiaal (een tekst bijvoorbeeld)
of dan de zgn. 'volledig vrije improvisatie' die vaak niet tot enige vorm van
structuur leidt.
Wellicht is het begrip densiteit, verdichting, samenballing een goed woord
om deze demarche (één van de mogelijke demarches) van een aantal kunstenaars van vandaag weer te geven.

4. De abstractie als
werkmethode
Het onder controle krijgen van de
stijgende, zelf opgelegde complexiteit
in het kunstwerk, geeft blijkbaar minder aanleiding tot het gebruik van noties als inhoud, analyse van betekenis,
psychologie, verhaal : deze zijn vaak te
concreet, te eenduidig, te anecdotisch.
Door hun inhoudelijke consequentie
of samenhang dwingen ze te zeer in dc
richting van lineariteit; het is moeilijk
om hen een steeds andere plaats te
geven binnen een groter geheel. Er
ontstaan bijgevolg andere werkmethoden binnen het repetitieproces, die
meer en meer steunen op het hanteren
van abstracties en vandaar bijna als
'muzikaal' omschreven kunnen worden.
Abstract betekent volgens het woordenboek : "geen verband houdend met
de zichtbare werkelijkheid".
Een geometrisch parcours in een
ruimte, een absoluut monotoon ritme
in de zegging van een tekst, het contrapuntisch of parallel laten verlopen van
bewegings- en/of tekstsequensen enz :
het zijn evenveel wegen - of beter :
omwegen - 0111 tot een uiteindelijke
vorm en (dus ?) tot een betekenis te
komen.
De abstractie als methode laat haar
sporen na in het materiaal; de kwaliteit
van die gebruikte methode is meebepalend voor het eindresultaat : dank zij
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de abstrahering krijgen de dingen een
toegevoegde waarde én een andere natuur; door de afstand, die wordt toegevoegd zijn wij ook in staat ze anders te
bekijken en eventueel hun complexiteit te onderkennen.

5. De ontoereikende
psychologie
De evolutie naar abstractie werd in
de schilder- en in de beeldhouwkunst
reeds lang geleden voltrokken; ook het
klassieke ballet en zijn tegenvoeter
en/of p a r a l l e l g a n g e r , de m o d e r n e
dans, zijn er zich reeds langer geleden
van bewust geworden dat ze als medium meer affiniteit hadden met de
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abstractie dan met het kost wat kost
proberen imiteren (of evenaren) van
de literatuur, t.w. met het vertellen van
verhalen "zoals men die gewoonlijk
vertelt".
De nagestreefde interioriteit bleek
eerder te bereiken door de omweg van
de abstractie dan door de route van het
narratieve ballet.
Wal het theater betreft, heeft men
echter steeds gedacht, dat abstractie
niet mogelijk was, gezien het om een
concrete uitwisseling ging van inhouden tussen mensen. Een abstracte
psychologie of een abstract verhaal,
kon men zich niet inbeelden.
V a n d a a g lijken deze beweringen
minder affirmatief. Hoe kan het theater vandaag met zijn reeds duizend
maal vertelde verhalen, zijn herkauw-
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de relatieproblemen of zijn beproefde
psychologische patronen, de zich aandienende complexiteit in volheid aanvaarden en in zich opnemen, opdat het
zich zelf met andere ogen zou kunnen
bekijken, zodat ook de toeschouwers
het theater met andere ogen kunnen
bekijken ?
M.a.w. zijn we naast een nieuwe interpretatie van het marxisme ook niet
toe aan een nieuwe interpretatie van
het Freudiaanse erfgoed, van die tweede gedachtenstroom die het leven van
deze eeuw grondig bepaalde ?
Ik heb het gevoel dat de modellen
die F r e u d ontwierp, enerzijds nog
steeds zeer valabel en anderzijds ontoereikend zijn om de huidige werkelijkheid te beschrijven, t.w. om te be-
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schrijven hoe het individu en zijn innerlijk leven vandaag functioneren.
Marxisten en structuralisten, zoals
b.v. Lévi-Strauss, hebben in de loop
van deze eeuw essentiële toevoegingen
gedaan aan ons mensbeeld. In zijn
kort essay over het gezin, wijst LéviStrauss erop dat het huwelijk dat wij intuïtief idealiserend - als de meest individuele aangelegenheid tussen een
man en een vrouw beschouwen, nooit
een private, maar steeds een maatschappelijke aangelegenheid is geweest; zonder maatschappij bestaat
het paar, het gezin niet. O m tot een
huwelijk te komen moet een gezin bereid zijn een vrouw af te staan en een
ander een man; alles samen is dat
reeds een kleine gemeenschap.
"De maatschappij", zo zegt LéviStrauss, "laat gezinnen slechts voor een
bepaalde tijdsduur bestaan, kort of
lang, al naar het geval, maar op de
uitdrukkelijke voorwaarde dat hun
elementen - dat wil zeggen de individuen waaruit ze zijn samengesteld - onophoudelijk verplaatst, uitgeleend of
geleend, afgestaan of gegeven worden,
zodat uit de resten van voormalige gezinnen eindeloos nieuwe kunnen ontstaan, alvorens op hun beurt weer te
verdwijnen. (...) Het schriftwoord : Gij
zult uw vader en moeder verlaten,
brengt echter de onwrikbare regel onder woorden die aan elke samenleving
wordt voorgeschreven, opdat ze tot
stand kan komen en in stand blijft."
Deze visie doet een belangrijke toevoeging aan Freuds ideeën; ze relativeert grondig het Oedipous - en andere complexen.
Maar ook binnen een veel recentere
psychiatrie werden nog andere nuanceringen aangebracht.
In één van zijn merkwaardige werken The man who mistook Iris wife for
a hal, beschrijft de Engelse hoogleraar
neurologie Oliver Sacks de individuele
innerlijkheid op een, zeker voor het
theater, interessante manier : "Elk van
ons is één vertelling, die door en in ons
voortdurend wordt opgebouwd - door
middel van onze waarnemingen, onze
gevoelens, onze gedachten, onze handelingen, en niet in de laatste plaats
door wat we zeggen, door onze gesproken verhalen. In biologisch en fysiologisch opzicht verschillen we niet zoveel
van elkaar : in historisch opzicht, als
vertellingen, is ieder van ons uniek".
Deze definitie lijkt bieder, opener
dan liet herleiden van mensen lot de
6

trauma's van hun jeugd of tot hun
overgeërfde karaktertrekken.
Merkwaardig is ook dat Sacks in zijn
woordenschat voortdurend een beroep doet op artistieke begrippen : hij
spreekt van onze interne muziek, van
ons innerlijk verhaal; de persoonlijke
leefpatronen noemt hij script of partituur van de persoonlijkheid enz.
In zijn praktijk met psychiatrische
patiënten stelde Oliver Sacks vast, dat
bij elke vorm van afwijking of ziekte
het organisme reageert om de eigen
identiteit te bewaren, op welke vreemde manier dan ook en dat deze behoefte om te overleven als uniek en onverv r e e m d b a a r individu, a b s o l u u t de
sterkste kracht van ons wezen is.
M.a.w. het begrip 'identiteit' dekt
een veel grotere/complexere werkelijkheid dan het begrip psychologie.
De psychologie is slechts een klein deel
van onszelf. Zich verwijderen van de
psychologie, op weg gaan naai de essentie, in de richting van dat begrip van
'innerlijk verhaal', waarover Sacks
spreekt, kan aanleiding geven tot een
nieuwe benadering van het verhalen
vertellen op de scène.
Om de wereld te kunnen vertellen,
moet men geloven in zijn beschrijfbaarheid; maar het lijkt erop, dat men
zich vandaag aan het beschrijven of het
vertellen zet, zonder zich nog vragen te
stellen omtrent dit geloof. Er is een
dwingende behoefte om te begrijpen,
zonder de illusie dat men ooit zal begrijpen.
V a n d a a g ontstaat er stilaan een
nieuwe vorm van narrativiteit, die verrijkt door de vruchtbare weg of omweg
van het postmodernisme een nieuwe
methode vindt om verhalen te vertellen : via een complexe, niet-lineaire
struktuur b.v. of binnen een situatie
van gelijktijdigheid.

6, De monumentaliteit
van de opera
Reeds lang wordt opera beschouwd,
als onze meest complexe kunst : Wagners ideeën m.b.t. het
Gesamtkunstwerk, waarin alle disciplines met elkaar
zouden worden gecombineerd én zijn
streven om tot een identificatie te komen tussen het meer concrete drama-
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tische gebeuren enerzijds en de absolute vorm van de muziek anderzijds,
hebben nog niets van hun belang verloren. alhoewel de huidige multidisciplinariteit die men in de theaterwereld
vaststelt, van een heel andere natuur is
dan Wagners verlangen naar Gesamikunst. De huidige multidisciplinariteit
is pragmatischer, praktischer, minder
ideëel, materialistischer vooral.
Nochtans is opera er niet in geslaagd
zich op dezelfde wijze en met dezelfde
intensiteit en snelheid te vernieuwen
als theater en dans. De laatste jaren
werd door de opera een inhaalmaneuver uitgevoerd om de achterstand in te
lopen : de hulp van het theater werd
ingeroepen om vastgeroeste vormen
nieuw leven in te blazen. Het werk
gepresteerd in de Muntschouwburg te
Brussel is daar een mooi voorbeeld van
'opera tot theater maken'; theaterregisseurs en -scenografen deden hun intrede in de opera, zangers werden ook
als acteurs beschouwd, de dramaturgie
won aan belang enz.
Nochtans raakte dit soort vernieuwingen niet aan de grond van de problemen. Het gebrek aan mobiliteit in
de opera heeft meer structurele redenen.
Opera maken is een duur bedrijf;
het apparaat is te groot en te duur, zo
meent men, om ermee te experimenteren; om die redenen worden meestal
geen risico's genomen; wie er aan het
werk gezet wordt, moet reeds zijn succes elders bewezen h e b b e n ; opera
speelt op vaste waarden, bouwt op verworvenheden. Het op een grotere
schaal reproduceren van wat reeds elders werd uitgetest : daaraan gaat creativiteit op de duur kapot.
Er bestaat een schijnbaar onwrikbare idee dat opera alleen maar groot en
monumentaal kan zijn. Deze opvatting heeft tot nog toe verhinderd dat er
zoiets als een marginale opera kon ontstaan. Het medium is bijgevolg verstoken gebleven van de vruchtbare tegenstelling en dialectiek, die binnen andere podiumkunsten wél heeft gespeeld,
nl. die tussen een officiële en een marginale kunst. Voor zijn eigen ontwikkeling als medium lijkt een aandacht
van de opera voor liet kleinschalige en
zijn mogelijkheden van essentieel belang.
Maar aan de andere kant maken
precies de grootheid en de monumen-
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taliteil van opera deze kunst bijzonder
geschikt om te b e a n t w o o r d e n aan de

huidige druk tot complexiteit. G r o t e
vormen zijn moeilijk te vullen, maar ze
zijn door hun afmetingen zeer geëigend om complexe structuren te bevatten. Z e geven bovendien aan een
publiek de gelegenheid een totale perceptie te verwerven op een complex
gebeuren, waarvan het b i n n e n een
kleiner kader de lijnen niet zou kunnen
ontcijferen.
Het lijkt mij een opdracht van deze
tijd om de opera aan een grondig artistiek onderzoek te onderwerpen; maar
een fundamentele evolutie van de opera zal slechts mogelijk zijn, indien de
bereidheid bestaat de huidige organisatorische structuur van opera, t.w. de
p r o d u k t i e v o o r w a a r d e n waarin het
werk tot stand komt. eveneens grondig
te herzien.

7. Een nieuw realisme
De vraag kan vandaag gesteld worden of datgene wat het theater ons aan
complexiteit tracht te tonen, niet kan
beschouwd worden als een intense poging om de realiteit te benaderen of
beter: datgene wat we nu van de realiteit kennen of kunnen kennen.
De complexiteit van de werkelijkheid op de scène trachten weer te geven lijkt ons vandaag stukken werkelijker, dan dat buitenlaagje van herkenbaarheid dat het realisme uil het einde
van vorige eeuw en het begin van deze
eeuw, ons voorhield. Dit realisme/naturalisme heeft nog steeds zijn invloed,
vindt nog steeds zijn navolging in vele
van onze theaters.
Het positivisme of determinisme dat
aan dit naturalisme ten grondslag lag,
vertrok van de informatie die de zintuigelijke waarneming kon verschaffen;
deze informatie werd zo nauwkeurig
mogelijk nagebootst : men geloofde in
wat men zag. Deze zekerheid is ons
ondertussen vergaan : wij zijn overtuigd geraakt van de aanwezigheid van
een heleboel verschijnselen in wereld
en heelal, wier bestaan wij niet - of nog
niet - met onze zintuigen kunnen waarnemen. De werkelijkheid is niet m e e r
eenduidig en er bestaan hele werelden
die zich onder of achter de zintuiglijkheid der dingen bevinden.
Ik weet niet of wat we vandaag op
hel theater zien verschijnen kan of mag
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aangeduid worden met de term realisme : tegenover de aanwezigheid van
een grote hoeveelheid aan abstractie in
deze kunst lijkt zo'n term paradoxaal,
of zelfs misplaatst. M a a r het gebruik
van een term, het introduceren van
nieuwe woordenschat kan méér zijn
dan een werkinstrument; het kan een
middel worden om een discussie in de
kunst op gang te brengen.
In een interview met Jean-Claude
Gallotta, vroeg Claude-Henri Buffard
hem, waarom hij zich van bij het begin
van zijn werk c h o r e o g r a a f had genoemd, terwijl dat wat hij deed, toch
gevoelig afweek van wat men daar gewoonlijk onder verstond. Gallotta antwoordde : "C'est bien après que je me
suis reut/u compte combien ce positionnement - le fait de me dire choréographe
de manière avouée - élail
important.
Prenons Kandinsky el ses formes abstraites. S'il s'était déclaré graphiste, il
n'aurait dérangé personne.
En se disant peintre, il provoquait el empêchait
le monde de la peinture de dormir tranquille. Ce choix m'a empêché de douter. Je me suis simplement dit que Ut
danse pouvait avoir de nouvelles règles"
Misschien is het dit wel wat we vandaag moeten doen : bewust een verwarrende woordenschat hanteren, een
discussie provoceren en aan de hand
daarvan duidelijk maken dat theater
vandaag aan heel andere opties kan
beantwoorden dan diegene die we al
bijna een eeuw met ons meedragen.
Dc rol van de kritiek en de essayistiek is hierin van primordiaal belang,
maar we moeten vaststellen dat, zeker
in V l a a n d e r e n , deze kritiek achterloopt op de gebeurtenissen.
In de wereld van de w e t e n s c h a p
wordt het probleem van de popularisering van de nieuwe ideeën op een ernstige manier gesteld : indien er geen
doorstroming komt van de basisnoties
van de recente ontdekkingen naar bredere maatschappelijke lagen in de samenleving, zal op de duur een wetenschap ontstaan die zich losrukt van de
m a a t s c h a p p e l i j k e werkelijkheid, die
voortholt in de toekomst zonder band
mét, ook zonder het correctief van de
menselijke samenleving. Dit lijkt mij
een gevaarlijke situatie.
In de kunst stelt zich een gelijkaardig
probleem tussen de 'voorhoede' en de
rest van het milieu. Het probleem van
het verwerven van een publiek voor
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een e e r d e r 'marginaal' theater blijft
aan de orde van de dag; het is een
dagelijks gevecht. E r zijn kernen van
organisatoren die zich bewust zijn van
wat op het spel staat, er wordt gebouwd aan een nieuw publiek. M a a r
het werk gaat traag en is van lange
a d e m , terwijl d e creativiteit van de
kunstenaars reeds nieuwe wegen inslaat. In deze context blijft het belangrijk een kritiek te ontwikkelen, die binnen dit gevecht haar verantwoordelijkheid opneemt, door het nieuwe werk te
duiden, te verklaren en op die manier
de bodem voor zijn verdere ontwikkeling vruchtbaar te maken.

8. Het gewicht van de tijd
The weighl of this sad time we must
obey. Naar mijn gevoel gaat er van
deze tijd onmiskenbaar een grote druk
uit : er staan vele dingen op de dagorde. Droef zou ik hem niet willen noemen maar wel verwarrend, vol vragen,
fascinerend.
Hel gevoel dat we de wereld ook
anders kunnen zien dan we lot nog loe
deden, zowel op hel politieke, op het
algemeen- filosofische, op hel welenschappelijke als op het culturele vlak,
geeft aan de kunstenaars veel stof lot
vertellen; het postmoderne gevoel van
versnippering, dat gevoel dat 'alles
reeds gezegd is', lijkt stilaan le verdwijnen. Misschien wordt hel binnenkort
vervangen d o o r een a n d e r gevoel, nl.
dat van een overweldigd-zijn door de
te vertellen hoeveelheid die we nooit
zullen bemeesteren of doorgronden.
"What we ought to say" : Wat we
'verplicht' zijn te zeggen, volgens de
codes van de voorbije perioden is zonder belang. Het komt e r o p aan mei
g r o t e fijngevoeligheid en a l e r t h e i d
naar deze tijd le luisteren en deze lijd
te vertellen. T e vertellen wat we vandaag werkelijk voelen, zonder daarbij
de relativiteit en de geldigheid uit het
oog te verliezen van wat Shakespeare
op een andere plek f o r m u l e e r d e , nl.
dat er meer dingen zijn op aarde en in
de hemel, dan dat wij in staat zijn binnen onze filosofie te d r o m e n . (William
Shakespeare, Hamlet, I, 5).

Marianne Van Kerkhoven
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"Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Ik weet niet precies wat er achter die
deur is. Die deur die ik zie opengaan
in voorstellingen als Siella. Een zwart
gat dat vol zit. Vol met vergeten herinneringen. Dingen, mensen, lachjes
die hebben liggen sluimeren. Al die
tijd. Alleen, je was ze vergeten. Dan
zet die voorstelling van Stella die deur
op een kier. Meisjesherinneringen
glippen buiten (binnen ?). Alles 'te'.
Te zot en te bot. Te naïef en te wijs.
Lachen en huilen. Alles tegelijk.
Vijf danseressen vertellen hun verhaal. Achteraf blijkt dat hun verhaal
ook dat van een figuur uit een film, een
toneelstuk was. Allebei dus. Elk vertellen schuift uit. Publiekscontact
staat nog maar net en wordt al onderuit gehaald. Dreigen. Gibberen. En
steeds die schicht angst. Waarom ?
Vijf danseressen spelen ons een
staalkaart van acteren voor : de wijze
waarop ze al acterende door emoties
lopen, heeft iets van een pianist die snel
de toetsen van zijn piano beroert. En
tegelijk word ik gefascineerd dooi' dat
moment waarvan ik denk dat zij in
zichzelf die glimp angst aanboren. Of
alleszins door de wijze waarop zij die
laag privé-emoties, die zij tijdens het
maakproces aangeboord moeten hebben, perfect weten te reproduceren.
Ze moeten zich bij dat maakproces in
veilige handen geweten hebben om die
bron te durven laten opborrelen. Kan
je nog spreken van reproduktie als die
telkens schijnbaar samenvalt met (hernieuwde) produktie ?
Drie paragrafen en het werkwoord
dansen is nog niet gevallen. Is er hier
trouwens b e h o e f t e aan een onderscheid tussen acteren en dansen ? Wat
is dat onderscheid trouwens ? Wat
met vijf meisjes/vrouwen wier praten
en bewegen niet te scheiden zijn, met
de vele kleine loopjes, sprongetjes, tics
die net als intonaties en diepe en dunne
stemmen voortdurend wisselen ? Als
al die dingen samen duizend verhalen
vertellen, hoe zou je zoiets dan noemen ?
8

Parade en slagveld
Met de wijzers van de klok mee worden er rondjes gelopen over de scène.
Die rondjes zijn vooral het territorium
van Johanne Saunier. Soms wordt het
een strijdcirkel, soms een parade, soms
een circus. Met kleren die, half aangetrokken, haar het lopen bemoeilijken.
Tot wilde razernij volgt. Kleren waarmee ze soms langs de anderen scheert
om te plagen, om te treiteren, om te
lachen. O/to/ie-kleren. Flarden herinnering voor makers en publiek.
Die cirkel sluit een vierkant dansvlak
in zich. Als na sequensen zonder muziek één van Ligeti's pianostudies plots
de scenische ruimte binnentuimelt, lijken de danseressen overvallen. De
juiste kleren nog snel aangeritst en
daar storten ze zich op dat dansvlak.
En vallen. Of beter gezegd : ze lijken
steeds weer naar beneden gesleurd.
Soms graag en flou. Soms heel ongraag en scherp waarna ze onmiddellijk terug opveren in een beweging die
snel ingesnoerd wordt met die typische
elleboog-tegen-het-lichaam snok.
Voortdurend en terzelfdertijd zie je ze
wellustig door de knieën gaan en met
beslistheid zich herstellen, of was het
andersom ?
In deze d a n s p a t r o n e n voegen de
danseressen zich in en uit een steeds
wisselend geheel, met die typische
volgorde die de unison net afbreekt op
het moment dat je ze dacht te ontdekken. Soms rimpelen de uitdrukkingen
over de gezichten. Soms kijkje alleen
naar die wervelende lichamen.
Als de muziek stopt en de danseressen even uithijgen, trekt de organisatie
van het speelvlak de aandacht. Het
decor bestaat - nu de voorstelling op
reis is - uit een serie achterkanten van
panelen. Achterkant waarvan ? Van
een theater ? Of gewoon achterkant,
uitkant, smalle marge waar niemand
kijkt en waar je even iets kan tonen dat
je nog nooit zelf zag. Waar je kleren
van alle anderen even kunt voorhou-
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den. Even die ander spelen maar wel
een beetje als je zelf. Die 'anderen'zijn
even waar of fictief als de personages
uit vroegere voorstellingen van De
Keersmaeker, waarvan naast de kleren
nog meer sporen aanwezig zijn (planten, pompoenen).
Is het een speelzolder waar stiekem
en dolletjes de grote-mensenwereld
van beneden wordt voor- of nagespeeld ? Oefeningen in het 'ware' leven, het ware lijden, het ware lachen ?
Of is dat decor de achterkant van
een circus (of circus als de achterkant
van onze realiteit) waar Nathalie Million elk nummertje met de klop van
(niet de hamer maar) een schoen aankondigt. Waar kunstjes vertoond worden op een platformpje. Drie boven
elkaar stonden er zo, vooraan bij het
begin van de voorstelling. Ieder (behalve Fumiyo Ikeda ?) danst daarop
zijn stukje in de tonaliteit die we achteraf in ieders verhaal zullen terugvinden.
Helemaal vooraan staan 100 metronen. Daarover later.

Een stap terug
Elke beschrijving zoals hierboven
aangezet moet zich bedienen van een
na-elkaar dat eigen is aan de taal zoals
wij haar leren (en zoals zij ons leert).
Daarin moet onze verbale taal ver onder doen voor de combinatie van de
verschillende talen die elk met geheel
eigen wetten op de scène van Stella
functioneren. Die combinatie levert
een explosief samenspel op van bewegingen, intonaties van woorden, betekenissen van woorden, loze woorden,
muziek, plekjes in de ruimte...
Hoe dit te beschrijven ? Voetje voor
voetje, moeizaam.
Fumiyo Ikeda doet ons een relaas in
haar moedertaal, het Japans. Zij ijsbeert vooraan over de scène heen en
weer en roept en briest het publiek
rechtstreeks toe. De taalbarrière kan
niet verhinderen dat een aantal basis-

waargemaakt in een flash-back. Z o
komen een reeks versies van de feiten
naast elkaar tot leven. Tegenstrijdig
en wederzijds exclusief zijn ze, die versies. En toch maken ze samen waarheid uit.
Veelheid. Alles tegelijk. Het zit ook
in die ongelooflijke act van Nathalie
Million, die zich voor haar tekstmateriaal inspireerde op de figuur Blanche
uit Tennessee Williams'
Aslreelcarnaniecl Desire.
De voortdurende golfbewegingen in
de poel van menselijke gevoelens rimpelen heen en weer over haar lijf en
leden én gezicht. Haar behaagziek-kokette danspasjes worden voor één moment zenuwachtig-onzekere trippelpasjes, bijna een tic nerveux. Dat
s t e m m e t j e , popperig-verwend, kan
plots heel dun en kleintjes worden.
Het is bijna ontstellend om dat voortdurend omslaan van uitdaging en overmoed naar onzekerheid en allenigheid
mee te maken. (Misschien niet in het
minst omdat het ons niet vreemd is.)
Toen ik de Blanche zoals ik ze kende
uit vroegere lectuur van Williams'
stuk, weer opzocht, kwam ik nog een
heel andere serie Blanches tegen : niet
alleen die wat oudere Blanche die een
wanhopige gooi doet naar wat liefde en
tederheid en daartoe alle mogelijke
spelletjes inzet - cru en platvloers, geraffineerd en nonchalant - maar ook
een jonge Blanche, een jong meisje dat
haar weg zoekt, een Blanche die kwetsbaar-uitdagend, naïef-kattig het grotemensenspel speelt...

gegevens direct duidelijk worden : we
zien haar als een luipaard-in-een-kooi
van zich af klauwen. Verdediging,
angst, dreiging, overmoed, uitdaging
wisselen elkaar in hoog tempo af. Verderop in de voorstelling krijgen we andere flarden van haar verhaal op ons
afgesmeten : met de handen op de rug
gebonden, of nog later met een pruik
en een lang kleed. Verschillende versies van het verhaal van één personage
of verschillende versies van verschillende personages ?
Hefboom voor Fumiyo's relaas blijken de monologen geweest te zijn uit
R a s h o m o n , een Kurosawa-film van
1951. In deze film genereert de moord
op een krijger een hele serie deelverhalen : elke getuige rapporteert zijn of
haar versie van de feiten rechtstreeks
aan de camera. Elke versie wordt

Nog een stapje terug
Mijn na-elkaar vertelling schiet ook
tekort ten aanzien van de volstrekt alogische en discontinue aaneenschakeling van herinneringen die door deze
deelverhalen opgeroepen worden.
Een a a n e e n s c h a k e l i n g die kriskras
heen en weer over de tijdslijn schiet.
J o n g e - m e i s j e s h e r i n n e r i n g e n waarin
verdriet nog zoveel groter was (want
nog zoveel absoluter) en volwassenvrouwherinneringen flitsen door elkaar.
Johanne Saunier is zo een gibberig
meisje dat ondanks zichzelf verschrikkelijk moet lachen om al die erge dingen, zich toch wil serieus houden (want
het was wel heel erg toen), maar geen
enkel van die houdingen langer dan
twee seconden kan aanhouden. Ze ligt

daar op de grond, op haar elleboog
gesteund. Carlotta Sagna en Nathalie
Million proberen haar in die positie op
te tillen. Steeds weer. Met uitgestreken, verveelde gezichten : zij hebben
met Johannes vertoning niets te maken.
Het gamma van toontjes, van lacherige builtjes en huilerige lachjes dat
Johanne zonder onderbreking doorloopt, gaat nooit een leven op zich leiden maar helpt de woorden voort.
Woorden van Goethes Stella. Vooral
van die ene passage waarin Stella de
herinnering oproept aan hoe zij haar
geliefde Ferdinand voor het eerst werkelijk ontmoette. Deze herinneringen
waren alles wat haar restte nadat Ferdinand haar verlaten had. Nu hij terug
is, zou het samen oproepen van die
herinnering hen samen moeten omvatten. Deze herinneringen zouden alle
g e m o e d s b e w e g i n g e n die sindsdien
werden afgelegd, weer helder moeten
doen aanvoelen. Tegelijk zijn deze gevoelens voorbij. De hevige pijn en het
gemis en het verlangen zijn nu niet
meer zo tragisch; die belangrijke ontmoeting niet meer zo absoluut-allesbepalend. De Stella van De Keersmaeker moet haast lachen om hoe erg
het toen was. Nee, ze moet zich serieus houden.
Uiterst verleidelijk is ze zo : overmoedig en toch wat triest, uitdagend
en toch een beetje een klein meisje.

Zonder woorden
Het gamma aan getoonde/gespeelde gevoelens dat al die Stella's doorlopen, werkt als een wissel op je eigen
emotioneel geheugen. Een wissel op
een gevoelsspoor dat je eventjes kwijt
was geraakt.
Woorden zijn niet altijd nodig. Het
blikken en blozen van Marion Levy.
De kleine loopjes en het bijna-spreken.
De spannende 'beelden' van Carlotta
Sagna : ze toont zich. eerst vooraan op
de scène, van hals tot heupbeweging in
een uiterste gespannenheid; later beweegt ze zich voort van het ene krukje
naar het andere, zoals die achteraan op
de scène opgesteld zijn. Ondertussen
spenderen de 100 metronomen hun
energie elk op hun eigen ritme.
Zo verteld lijken het afgeronde verhalen. Niets is minder waar. Netzoals
de verschillende pianostudies van Ligeti in aparte episodes op de dansers
afgestuurd worden, net zo krijgen wij
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Zoals beloofd had de notaris
die door Emily L. geschreven en
voor de jonge oppasser bestemde
brief gelezen. Hij had hem ongevaarlijk gevonden. Z e schreef het
volgende : 'Ik ben de woorden
vergelen waarmee ik het u wilde
zeggen. Ik wist ze, en ik ben ze
vergeten, en ik spreek hier tegen
u terwijl ik die woorden vergeten
b e n . In tegenstelling tot elke
schijn, ben ik geen vrouw die zich
met hart en ziel aan de liefde voor
één enkel wezen uitlevert, al was
het degene die haar het allerdierbaarst op aarde is. Ik ben iemand
die o n t r o u w is. G r a a g had ik de
w o o r d e n t e r u g g e v o n d e n die ik
apart had gehouden om u dat te
zeggen. Nu schieten m e er toch
weer een paar te binnen. Ik wilde
u zeggen wat ik denk en dat is dat
je steeds voor jezelf, daar heb ik
het, nu weet ik het woord weer,
een plek, een soort eigen plek, dat
is het, moet openhouden, om er
alleen te zijn en lief te hebben.
Om lief te hebben zonder dat je
weet wat, ook niet wie of hoe, ook
niet voor hoe lang. O m lief te
h e b b e n , en nu h e r i n n e r ik mij
o p e e n s alle woorden weer... om
in jezelf een plaats vrij te houden
voor een wachten, j e weet het
maar nooit, het wachten op een
liefde, op een liefde terwijl de persoon e r misschien nog niet is,
maar daarop en daarop alleen, op
de liefde. Ik wilde u zeggen dat u
dat wachten was. U bent in uw
eentje de buitenkant van mijn leven geworden, de kant die ik zelf
nooit zie, en zo zult u blijven : de
belichaming van dat onbekende
van mij dat u geworden bent, tot
mijn dood toe. Schrijf mij nooit
terug. Bewaar geen enkele hoop
dat u mij terug zult zien, alstublieft. Emily L.'

uit : Marguerite Duras, Emily /,.,
Amsterdam : Van Gennep, 1988.

van die verhalen slechts flarden te zien.
Schijfjesemoties. Discontinue brokjes
en scherfjes verhalen. Niet van dé
vrouw, m a a r van vele vrouwen. Vele
verhalen, van vele vrouwen tegelijk,
gelijk en verschillend.
Wat de wijze betreft waarop deze
brokkelige bundeling aan ons voorgespeeld wordt door de vijf dansers, lijkt
het symfonisch gedicht voor 100 metronen a l s c e s u u r t e werken. Het is een
soort nulmoment waarin het theater
het meest zijn realiteit b e n a d e r t . Wat
er gebeurt, is niet méér maar ook niets
anders dan wat er gebeurt. Het staat
voor zichzelf en is tegelijk zichzelf. Dit
symfonisch gedicht stelt voor één moment de vervaging van het onderscheid
tussen het reproduceren van spel (hoe
goed ze 'acteren') en het produceren
van realiteit (gaat het over hen zelf ?)
expliciet in het middelpunt van de aandacht. Of is dit te zeer vanuit een behoefte aan eenheid gedacht ?

Het andere luisteren
Luisteren naar het andere
De complexiteit van een voorstelling
als Stella lijkt mij om een andere kijken luisterwijze te vragen.
Op het niveau van de muziek vraagt
de densiteit van de onderscheiden ritmes binnen Ligeti's pianostudies om
een aparte benadering. Zelfs in een
eerste waarneming van cle muziek binn e n de v o o r s t e l l i n g valt
het
o n ( b e ) g r i j p b a r e van het s a m e n g a a n
van muziek en beweging op : de muziek was er al even voor ik ze echt
gehoord had; de dans ging nog net
even door voor ik begrepen had dat de
muziek ergens moest gestopt zijn.
Op het niveau van de vele deelverhalen vraagt deze voorstelling 0111 een
houding die e e r d e r m e e r d u i d i g h e i d
opzoekt dan enkelvoudigheid. Misschien moeten we deze verhalen met
Lyotard 'micrologieën' noemen, 'deelverhalen die uitgaan van discontinuïteit, die geen doel of oorsprong voor
ogen hebben, die geen eenheid of orde
veronderstellen'. Z e laten zich niet aflezen als eenduidige (auto-)biografische verhalen. Z e onttrekken zich aan
lezingen die alle o n d e r d e l e n in één
groot verband willen denken.
'Men zou met een ander oor naar
haar moeten luisteren, als naar een
'andere betekenis' die altijd bezig blijft
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zich te weven, die v o o r t d u r e n d cle
woorden omhelst, maar zich daarvan
ook losmaakt om niet te verstijven, te
stollen. Want als 'zij' dat zegt. is het
niet, al niet meer, identiek met wat zij
wil zeggen. Het is overigens ook nooit
met iets identiek, het is eerder aangrenzend. Het raakt (aan).'
Met dit citaat van Luce Irigaray wil
ik een voorzichtige poging doen om hel
vrouwelijke van deze voorstelling recht
te doen.
Stella werkt voor mij met emotionele inhouden, die telkens slechts even
aangeraakt worden en die alleen waargemaakt worden indien ze bij de toeschouwer de wissel op het eigen emotioneel geheugen k u n n e n openzetten.
Hoe hierover te spreken zonder te vervallen in cle platitudes van het therapeutisch d r a m a ? H o e hierover te
spreken zonder te vervallen in achterh a a l d e d i c h o t o m i e ë n als r a t i o n e e l mannelijk. emotioneel-vrouwelijk ?
En toch wil deze bespreking ontsnappen aan een al te gemakkelijke categorisering van Stella als vrouwenvoorstelling, waaraan in het najaar een 'mannengedeelte' toegevoegd wordt. O n t snappen aan de lezing van Stella als de
voorstelling van vrouwen en hun (tegenstrijdige) emoties, waarbij aan het
'mannengedeelte' als aan een tegengewicht wordt gedacht.
Wat Stella ons kan lonen is het all a n g - n i e t - m e e r - g e d a c h t e , het n o g niet-gedachte, dat al achter ons ligt of
nog voor ons en dat we wel kennen
m a a r even vergeten waren. Dat we
kennen op die bijzondere manier. Die
manier die geen behoefte heeft 0111 alle
puzzelstukken van de voorstelling lot
één grote tekening bij elkaar te denken. Die manier van kennen die weel
heeft van een veelheid en die veelheid
tegemoet gaat met veelsoortige middelen. mannelijke en vrouwelijke : intuïtie, verstand, emotie, herinnering,
observatie, deelneming enz. E11 die zo
op het publiek a f k o m t .
Wie durft de vele wegen naar deze
voorstelling te gaan ?
An-Marie Lambrechts

Noten :
Denise cle Costa, Sprekende stiltes: een postmoderne lezing van het vrouwelijk schrift :
Irigaray, Kristeva, Lyotard. Kampen : Kok
Agora 1989, p.39.
Luce Irigaray. Ce sexe qui n'en est pas un.
Parijs : Editions cle Minuit 1977, p.28.

"Gekwetst ben ik van binnen"

Stella (Rosas) Foto Herman
Je kan hel citeren noemen uit eigen
werk, veeleer is het meenemen van
wat je vroeger vertelde en wat er daarvoor lag, om mede daaruit te 'distilleren' wat er nu, op dit moment, te
vertellen valt.
Meedragen van de ruimte (Toneelschuur Haarlem) waarin het werk finaal gecomponeerd werd en dat vertalen naar een decor dat mee op reis kon
gaan : de deuren die geen ingangen
meer zijn, de muren die de achterkant

Sorgeloos

van een decor vormen (?), de verticale
T L - lampen (Bartok/Aantekeningen)
witte papieren friezen. En ook de sanseverias (Mikrokosmos ) voor vermoeide huisvrouwen -zinloos heen en weer
gedragen-, de reële tijd van 100 metronomen, de zwarte kleedjes en de witte
broekjes, de pumps, de barokke Ottone, Ottone-gewaden,
de stoelen als
rustpunten, de krukjes als nauwelijks
te bereiken eilandjes. De pompoen
van Assepoester (One day, my prince
lias gone). Bijna alles heeft ooit al 's

gediend en verwijst daar ook rechtstreeks naar.
Het hysterisch gejengel van een
boos meisje dat haar schoenen uitschopt, uit haar overdadige jurk probeert los te komen, al strompelend,
vallend en daar even plotseling mee
ophoudt.
Het kleine dansen met onverholen
plezier, uitdagend voelen van eigen lijf,
de glimlach die dat meedraagt.
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Dc schoonheid, in wit gewaad verborgen, met strakke keel in onvergeeflijke k w e t s b a a r h e i d a a n g e b o d e n en
tergend draaiend bekken. Die dat telkens weer komt aanbieden. Het vertraagde verplaatsen van de ene kruk
n a a r de a n d e r e en o n d e r t u s s e n
schroomvol dat witte lijf v e r b e r g e n
achter een schamele b a d h a n d d o e k .
De zwartharige Blanche, steeds
maar monotoon een zelfde danspasje
uitvoerend, in wit katoenen ondergoed
(als de slaapscène in Ottone,
Ortone),
die smeekt en dreigt, die streelt en eist,
zich aanbiedt en afwijst, die leugen en
waarheid mengt, die eerst lachwekkend en later geslagen en verminkt in
een snikkende, haast ondraaglijk intense monoloog dat lange sloopwerk
aanvaardt. G r a a g gezien willen worden en dat niet krijgen.
De haast maniakale blikken die vlees
in ijs veranderen en een fractie van een
seconde later zielig worden, door het
ronddragen van vrouwentongen.
Japanse taal die onbegrepen blijft.
Twee personages. D e jonge vrouw die
uitdaagt en lacht, de ' m a n ' die trots
zijn/haar gelijk blijft halen, ook al is die,
met de handen op de rug gebonden, nu
onschadelijk en lachwekkend wanneer
zijn/haar broek afzakt. Toshiro Mifune als het ware. De jonge vrouw, die
o u d , gek g e w o r d e n ( ? ) , m e t lange
zwarte pruik, keer op keer haar versie
herbeleefd, schreiend en vernield.
De ondraaglijke fowire
die minutenlang, eerst komisch en dan gênant,
blijft zinderen. O n d e r t u s s e n horten en
stoten de zinnen in een soort 'fraams'.
H o e erg het allemaal was.
De verhalen van de vrouwen, geschreven d o o r m a n n e n : A k u t h g a wa/Kurosawa, Tennessee Williams en
G o e t h e . Aangetast door het leven, de
liefde, het geweld, de zinnelijkheid, de
verwachtingen, de hoop, de regels, de
conventies, het opgroeien, de dromen,
de l e u g e n s , de g e b e u r t e n i s s e n , de
breuken, de continuïteit van datgene
wat per definitie discontinu is.
Wat is er recht ? Een rechte lijn, die
is recht.
D e 'omvergevallen' pose die ook
dan nog aangehouden wordt (Aristide
Maillol, L'air, 1939. Kröller-Muller).
Het uitgestrekt balanceren op een minuskuul evenwichtspunt.
12

Het aanpassen van identiteiten, ermee spelen, testen, uitproberen, er anderen mee confronteren en weer weggooien, zonder directe herinnering.
Van de oorspronkelijke Rosas blijft
slechts Fumiyo Ikeda over. De anderen vertegenwoordigen verschillende
instapmomenten : van
BarloklAantekeningen over Mikrokosmos
(Johanne
Saunier) tot Ottone, Ottone (Natalie
Million en Carlotta Sagna) en deze
Stella ( M a r i o n Lévy). D e d a n s t a a l
overloopt die geschiedenis.
De stoelen : altijd al aanwezig. ('Ik
denk al : hoe kan ik een volgende produktie maken zonder stoelen '? laclit.
Interview met A T D K in Etcetera 9,
januari 1985) Het v e r h a a l d a t Ikeda er
in vertelt, waar je buiten de taal om
slechts de primaire emotionele signalen kan uit aflezen.
D e r e a l i t e i t van d a a r als m e n s ,
vrouw, danseres en actrice aanwezig te
zijn. Hel omkleden, de flessen 'plat
water', de rust die zich installeert, uithijgen, steeds weer zijn eigen plaatsje
opzoeken, toekijken hoe de anderen
dansen, acteren. Het illusoire afwijzen.
Het steeds sneller op elkaar volgend
p r e s e n t e r e n , op een v e r h o o g j e , de
k u n d e en het plezier etaleren. En dat
dan laten switchen tot een wurgend
geheel, dat niet in zijn afzonderlijke
deeltjes, maar slechts in zijn geheel die
emoties kan oproepen die mij de keel
dichtsnoeren, mijn maag tot een vuist
maken en niet weten wat daarmee te
doen of hoe dat o n d e r woorden te
brengen. Niet k u n n e n zeggen waarom
dat plots allemaal begint te draaien,
gevaarlijk wordt, essentieel wordt. De
f r a g m e n t e n en b r e u k e n die o n v e r klaarbaar een dichtgegroeide rietkraag
worden, schijnbaar stevig, maar waar
ik onherroepelijk in wegzink. D a a r
komt een soort van genieten bij te pas,
waar ik voorheen geen weet van had.
(De lijn tussen licht en donker die
over een gezicht trekt, door de zon
getekend en die haarscherp, net in het
midden van haar gelaat gekomen, de
wereld laat kantelen en weten dat dat
nu allemaal voorbij is. E e n aankondiging van voorgoed verloren en evenmin weten waarom en of ook dat zo wel
is.)
Het samenkomen in Ba/Vo^-constellaties, die v o o r t d u r e n d d o o r s n e d e n
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wordt door het in-en uitstappen, een
a n d e r r i t m e , een andere beweging,
elke voorspelbare vorm telkens weer
'juist' af te wijzen. Nog verder dan
Mikrokosmos . I n - e n wegschuiven.
De groepsfoto, als de dolle klas van
schooljaar... D a a r komen de 'meisjeslijnen' even bij elkaar, maar zijn al veel
vroeger ondergraven door de afzond e r l i j k e lijnen van i e d e r p e r s o n a ge/danseres. Ik zou het eigenlijk m o e ten tekenen.
Het opzoeken van de grond en het
snelle, energieke gevecht dat daarmee
geleverd wordt. D e zwaartekracht bevechten en even simpel daarvan loskom e n . Rosas danst Rosas. m a a r met
een danslust van binnenuit.
Waarom schrijf ik niet over de muziek ? O m d a t ik ze hoor, maar niet
beluister, opgezogen als ik ben in datgene wat er op de scène gebeurt ? En
toch hoor ik nu fragmenten terug, alleen vind ik de beelden nauwelijks terug.
100 metronomen die ruim de tijd
krijgen om de tijd te installeren, de tijd
zoals hij verloopt voor 'dansactrice' en
voor de toeschouwer. Het bevestigen
van de realiteit.
Als Ottone, Ottone het slagveld van
de liefde was, dan is Stella het veteranenhospitaal.
Als de 'strijd' zelf getoond wordt,
dan zi jn er mannen op de scène : Asclt,
Medeamaterial,
Mikrokosmos
(het
d u e t ) , Ottone. Ottone.
W a n n e e r er
' b e s c h o u w i n g e n ' k o m e n , v o o r a f of
achteraf, dan zijn er uitsluitend vrouwen, maar dan is er ook film, literatuur
en acteren : Rosas danst Rosas, Elena's
Aria, Bartok/Aantekeningen
en d e z e
Stella.
Altijd is er die communicatie en haar
inherente storingen, vrouwen en mannen. M a a r niet louter tegenover elkaar. als geslacht. ('Het enige o n d e r scheid tussen mannen en vrouwen is
hun geslachtelijk apparaat, al de rest is
beschaving.', J a m e s Baldwin.)
So dry your eyes and
turn your head away.
Now tltere's nothing more to say.
Nowyou're gone away.
(Nick Cave)
Dirk Verstockt

Danslandschap in Vrije Val

De Beweeging
Dans zit in dit land in de lift. Sinds 1984 probeert het tweejaarlijkse festival De
Beweeging een platform te zijn voor wat zich aandient als aankomende dans in
ontwikkeling. Alexander Baervoets volgde het vierde Festival en brengt verslag uit. Een
geslaagd festival vindt hij, de interesse voor dans groeit nog steeds aan. Maar liet
grootste probleem van de jongste lichting Belgische dansers blijft vooralsnog een gebrek
aan danstechnische bagage.

Tegen de Bierkaai
Hun onbaatzuchtige strijd tegen de
artistieke isolatie van dansers en publiek én legen het immobilisme van de
overheid voeren de organisatoren van
De Beweeging nu al acht jaar. In tegenstelling tot een E.xposition de la jeune peinture beige, om maar iets te noemen, hebben zij geen prijzen weg te
geven (hooguit schouderklopjes) en
krijgen zij geen s p o n t a n e officiële
waardering, laat staan steun. Dans
blijft in dit land een ars minor.
Ik vind die eeuwige klaagzang over
dans in België zelf ook knap vervelende proporties aannemen, maar er zijn
nu eenmaal vaststellingen waar men
niet omheen kan. Bij de eerste editie
van De Beweeging (1984) schreef Michel Uytterhoeven, de toenmalige directeur van het Klapstuk- festival (eerste editie in 1983), in het voorwoord
van de festivalbrochure "dat er nog
heel hard zal gesleuteld moeten worden aan de basisvoorwaarden (opleiding, organisatievormen, infrastructuur) en dat de Vlaamse dans niet gediend is met een soort omgedacht
theaterdecreet". Wie de actualiteit
een beetje volgt weet dat er sindsdien
door de overheid zeer matig werd gescoord, dat er op sommige vlakken
(o.m. opleiding) zelfs achteruitgang
viel te betreuren en dat de behoudsgezinde reflex van de gevestigde toneelgezelschappen dreigt tot een regelrechte ramp te leiden. Toch heeft dat
alles niet kunnen verhinderen dal voor een deel mede door De Bewee
ging - vele nieuwe choreografen zijn

opgestaan en dat dans heden ruimer
geprogrammeerd wordt in een groter
aantal zalen. Ook dat laatste is zonder
twijfel fel mee door De Beweeging gestimuleerd.

Opzet en principes
De Beweeging heeft zich van bij
haar ontstaan een aparte taak toegemeten. Gesterkt door het prille succes
van (hoofdzakelijk) Anne Teresa de
Keersmaeker, was het de bedoeling
debutanten te lande de kans te geven
een voorstelling te maken in gunstiger
o m s t a n d i g h e d e n dan g e w o o n l i j k .
Doordat deze jonge talenten niet zelf
een locatie hoeven te vinden, reclame
moeten maken, enzomeer, kunnen ze
htm energie en tijd uitsluitend aan hun
produktie besteden. De Beweeging
speelt dus zowat de rol van produktieliuis voor artiesten zonder naam. Dal
doet ze echter, per kunstenaar, maar
één enkele keer, want ook diegenen
die doorbreken moeten het nest uit,
moeten de baan ruimen voor wie nog
geen kans kreeg. Daarmee maakt De
B e w e e g i n g het zichzelf n a t u u r l i j k
moeilijk, al getuigt haar initiatief beslist
van een zeldzame en lovenswaardige
consequentie.
Een ander principe dat De Bewee
ging doorheen alle artistieke stormen
trouw bleef, is de betrachting het bewegingstheater (dans, mime en aangrenzende vormen) in zijn totaliteit te
benaderen en over de grenzen van de
genres heen te kijken, met de beperking dat het om h e d e n d a a g s werk
moet gaan. Een goede neo-klassieke

choreografie wordt dus in principe geweigerd. Binnen de traditionele wereld van de dans bestaan evenwel al
lang meer mogelijkheden, vele internationale wedstrijden, uitwisselingen,
studiebeurzen en dies meer. Voorts
ontstond enige jaren terug ook Experiment, een initiatief van de vereniging
Jeugd en Dans, dat de wat traditionele
werkende danskunstenaars een podiumkans wil geven. Door te kiezen
voor voorstellingen die met beweging
te maken hebben, liep De Beweeging
van bij hel begin vooruit op cle nu heersende onduidelijkheid binnen de podiumkunsten. Hoezeer de grenzen ook
vervagen, toch wordt de danskunst als
toonaangevend aangevoeld en wordt
De Beweeging vaak als een dansfestival beschouwd. Het gros van de deelnemers omschrijft zichzelf trouwens
als 'choreograaf' (wat niet altijd te verdedigen is), of weet zich ten minste
toch schatplichtig te maken aan de
danskunst. In 1988 werden de mimespelers van cle namaak-stomme film
L'Etrange Mr Kniglit als de buitenbeentjes van het festival beschouwd.
Dit jaar was de mime evenmin sterk
vertegenwoordigd, al prijkte de Antwerpse Mime Studio in de personalia
van drie deelnemers en maakten verscheidene anderen duidelijk gebruik
van theaterprocédés die bezwaarlijk
als dans kunnen omschreven worden.
De evolutie van de danskunst is heden
van die aard dat ieder hedendaags
dansfestival als een bewegingsfestival
kan beschouwd worden. In die zin
blijft de uit 1984 stammende benaming, het speels afwijkende e-tje inbegrepen, verantwoord en actueel.
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Het smeden van het
ijzer
Organisatorisch heeft De Beweeging nog niet echt haar draai gevonden.
De eerste editie liep over vijf dagen, de
tweede over zeven dagen, de derde was
twee weekeinden lang en de vierde
nam een hele maand in beslag. Dat
heeft allereerst te maken met het aanbod. Bij de eerste edities waren er
gewoonweg minder kandidaten, terwijl
nu hooguit een derde van het potentiële materiaal de affiche haalde. Toch
hebben de organisatoren moeten vaststellen dat een programmatie van een
maand te lang is - voor henzelf en voor
het publiek. Waarschijnlijk wordt de
volgende keer dan ook teruggegrepen
naar het weekeindsysteem van het
voorlaatste festival.
Niettemin waren er goede redenen
om de maandformule eens uit te proberen. Zoals gezegd waren er meer
kandidaten dan ooit tevoren - in totaal
16 creaties - en was het de bedoeling
hen ruimere speelkansen te bieden (30
voorstellingen). De publieksopkomst
was de voorbije jaren meer dan beMé-zon hoorlijk geweest en was dat tijdens het
(Karin Vyncke) jongste festival evenzeer (2500 toe-

schouwers). Tenslotte was nu ook de
derde voorwaarde vervuld : de beschikbaarheid van een permanente locatie. In 1984 reeds, huurde De Beweeging de oude katoenopslagplaats
die nu is omgevormd tot het centrum
Vrije Val, het "eerste centrum voor
hedendaagse dans en bewegingstheater in Vlaanderen", dat beschikt over
drie repetitiestudio's en twee produktiezalen, waarvan er één is uitgerust als
vaste toeschouwersruimte met 100 zitplaatsen. Daarmee kan De Beweeging voorstellingen programmeren zoals het haar uitkomt en is zij niet langer
afhankelijk van receptieve centra als
het Cultureel Centrum van Berchem,
wat meteen haar profilering als organisator ten goede komt. De studio's stelt
De Beweeging als werkruimten ter beschikking van haar artiesten - wat
onontbeerlijk is om als produktiehuis
te kunnen functioneren - en verhuurt
ze tevens aan diverse lesgevers. Daarmee is de cirkel rond : Vrije Val huist
zowel opleiding, produktie als creatie.
Dat dit c e n t r u m werd o p g e b o u w d
door middel van persoonlijke leningen
en vrijwilligerswerk zal geen enkele
Belg verwonderen.
In de toekomst hoopt men ten huize
Vrije Val een continue programmatie
uit te bouwen, steeds rond dans en

beweging, met het tweejaarlijkse festival als weerkerend orgelpunt. De ervaring leerde immers dat choreografen
niet altijd naar een precieze datum toe
kunnen werken en dat men met een
festival alleen, de actualiteit wel eens
achterna kan hinken. Vrije Val biedt
zodoende de mogelijkheid het ijzer te
smeden terwijl het heet is.

Fun and Games
Niettegenstaande de organisatorische ingrepen heeft De Beweeging
over de jaren heen eenzelfde sfeer geademd, al ging het er deze keer, mede
door de lange duur, wat minder intens
aan toe. Als steeds was het eigenlijk
festival omkaderd met video-voorstellingen in de bar en was er een afsluitfeest. Inhoudelijk werden de voorstellingen opgedeeld als volgt. In twee
programma's zaten telkens drie korte
stukken van d e b u t e r e n d e artiesten.
Die hoefden zo niet meteen de avondvullende creatie te brengen, waar ze
vaak nog niet aan toe zijn. Verder waren er eerste avondvullende voorstellingen te zien van mensen die al ander
of korter werk hadden geleverd of werden ondersteund door professionelen.
Eén van die laatsten was Guy Cassiers
die aan liefst drie voorstellingen zijn
medewerking verleende. Tenslotte
was er een aanbod aan creaties door
gevestigde waarden, dit om het geheel
wat meer corps te geven. O p de afsluitdag kwam uiteindelijk de 'revelatie' van de eerste twee categorieën
voor het voetlicht, en bracht die van
vorige editie, Eric Raeves, een kort
werkje.
Die revelaties zijn een oud zeer. Bij
de eerste editie had één specifieke
voorstelling spontaan verrast. Het
toeval groeide uit tot een vast gegeven
en na Alain Platei, Nicole Moussoux
en Eric Raeves werd dit jaar Joachim
Schlömer aan het lijstje der gelauwerden toegevoegd.
Eigenlijk weet men bij De Beweeging niet goed of men al dan niet blij
moet zijn met dit instituut. Aan de ene
kant is een keuze niet altijd makkelijk
gemaakt, weet men niet bij voorbaat
welke argumenten het zwaarst zullen
wegen en loopt men de kans zoiets als
onvrede of teleurstelling, zowel bij publiek als bij deelnemers, teweeg te
brengen. Daarbij komt nog dat De
Beweeging het risico loopt te verworden tot een soort wedstrijd die zij oorspronkelijk geenszins wilde zijn. Anderdeels brengt de onderscheiding bij
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wie het festival volgt een zekere spanning mee en kunnen de uitverkoren
artiesten hun vermelding trots en met
het oog op enige naschittering, aan hun
palmares toevoegen. Het is festivaldirecteur Herbert Reymer zelf die, na
een summiere rondvraag bij pers en
publiek, beslist wie de eer te beurt valt.
Zoals verder blijkt, hoeft men niet perse zijn mening te delen; hij kan ze overigens in ieder geval verantwoorden
door de specifieke opties die hij neemt
in verband met zijn festival en met de
ontwikkeling van de dans in Vlaanderen in het algemeen.

Selectie
Om het festival samen te stellen,
moet Herbert Reymer een selectie
maken. Met betrekking tot beginnende artiesten is dat niet zo evident.
Hoever staat een debutant met zijn
werk wanneer de keurders langskomen ? Over welke middelen beschikt
hij ? Werkt hij in optimale omstandigheden ? De Brusselse Botanique gaat
er met zijn Banc D'Essai van uit dat
men een werk slechts kan beoordelen
wanneer het op de planken staat en
geeft daarom iedereen (?) een kans.
Bij De Beweeging hanteert men het
principe van de 'artistieke relevantie'
en heeft er noodgedwongen een selectie plaats. Zonder aan Reymers artistiek inzicht te twijfelen, kan men stellen dat zo'n selectie noodzakelijkerwijze vergissingen inhoudt. Toch hoeft
dit niemand te verontrusten. Een festival staat of valt niet met een paar
mislukkingen en een waar talent zal
het waarschijnlijk ooit wel 's maken,
met of z o n d e r d e b u t a n t e n p a r a d e .
Wat R e y m e r d a a r e n t e g e n effectief
kan, is het profileren van een voorkeur.
Over vier Beweegingen beschouwd,
kan ik enkel stellen dat die voorkeur binnen de begrippen 'beweging' en 'hedendaags' - alleszins zeer breed is ontwikkeld. Men kan onmogelijk beweren dat een bepaalde stijl of genre naar
voor wordt geschoven. Daarvoor is
Reymer zeil teveel doordrongen van
artistieke openheid en eerlijkheid. Ik
erken trouwens zonder omwegen dat
ik mijn gevoel voor 'relevantie' gaarne
meet aan het zijne.
Om de tekening van het festival te
vervolledigen, vermeld ik nog terloops
dat de Beweeging financieel wordt gesteund door de Vlaamse G e m e e n schap en de provincie A n t w e r p e n ,
enerzijds, en door de inbreng van
sponsors, anderzijds.

De jongste editie
Evenals bij de vorige edities is het
moeilijk om in De Beweeging '90 artistieke tendenzen te onderkennen. Het
moet eigen zijn aan beginners dat zij
zich nog niet scherp profileren. Dat
euvel wordt echter mede veroorzaakt
door een gebrek aan reflexie en is recht
evenredig met de diepte daarvan. Een
eerste groep deelnemers heeft blijkbaar slechts nagedacht over het motief
of de inhoud van de voorstelling en is
niet tot een formalistische verfrissing
ot' conceptuele afbakening gekomen.
De pruik van Thanatos van Ria De
Corte en Hugo Moens, bijvoorbeeld,
stikt in de conventies. De (poging tot)
keurige tekening van de personages,
de scènebeelden die nog aan Biecht
doen denken en het traditionele gebruik van de ruimte, zijn alle getuigen
van een gemis aan artistieke vraagstelling. Zelfs het progressief en maatschappijkritisch sfeertje lijkt achterhaald. hoe politiek actueel de marginaliteit in essentie ook mag zijn.
Gertrucl en James van Bert Van
Gorp en Carine Peeters lijkt op het
eerste gezicht frisser. De verplaatsingen binnen het strakomlijnde speelvlak zijn eenvoudig en helder, maar de
bewegingen zelf zijn van een te simplis-

tische vormgeving. Niet de bewegingen zijn geabstraheerd, maar wel de
personages, waardoor Gertrud en James versmallen tot typetjes. De veelal
rechtlijnige grondpatronen en de sterk
geaccentueerde ritmiek kunnen niet
lang boeien en het zijn daarentegen
vooral het verhaaltje en de mimiek van
het duo die de aandacht gaande houdt.
Ik onthoud uit deze voorstelling dat
anjers eetbaar zijn.
Ramona van Hilde Cromheecke is in
hetzelfde bedje ziek. De drie personages, die eveneens kleiner zijn dan mensenmaat, komen recht uit het reservaat
van de theater-archetypen. Het verhaaltje is dun, hun avonturen zijn gratuit. Bovendien is er weinig of geen
reden om van een choreografie te spreken. De ruimtelijke regie is in orde,
maar de eigenlijke bewegingsexploratie valt veel te zwak uit.
Ricardo Carvalho is afkomstig uit
Brazilië, maar woont en werkt in België. Hij heeft duidelijk een stevige
dansopleiding achter de rug, maar zijn
Crying Dolpliins is te kort om ook zijn
choreografische capaciteiten te kunnen beoordelen. Het thema of verhaal
blijft nogal mistig, terwijl de vormelijke
uitwerking kwetsbaar lijkt. Geen uitsluitsel. Zijn landgenote Christina
Dias debuteert eveneens, meer bepaald met Melocoton, een choreogra-
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La grace du tombeur
(Smits)
Foto Carlos da Ponte

neert niet naar behoren en komt voortdurend in botsing met zijn leefwereld.
Noch de thematiek van de marginaal,
noch de bruut-realistische vormgeving
schokken. De zelfopheffing en het exhibitionisme van de acteur veroorzaken daarentegen wel deernis.
Ook de twee voorstellingen van Jan
Maillard sluiten aan bij dit rekwisietentheater. Het avondvullend ballet begint met een gelukte persiflage op de
klassieke dans, maar verschuift gaandeweg naar een vorm van oertoneel
waarbij de acteur op alle mogelijke
manieren gebruik maakt van zijn lichaam, allerhande objecten en effecten, klank en muziek. Een thema of
een verhaal zijn moeilijk te achterhalen
en de twee personages zijn moeilijk
d e f i n i e e r b a a r , m a a r dat maakt de
voorstelling in dit geval aantrekkelijk.
De veelal humoristische toestanden
blaken van originaliteit en inventiviteit
en vaak komt het de toeschouwer toe,
verbanden te leggen of de clou te ontdekken.

Stranger llian piaiic and
otherpieces
(Joacliiin Schlömere)
FoloJorgeCaslillo
Lagrange

fie rond de symboliek van de perzikboom (de onsterfelijkheid). Er wordt
knap gestart en goed gedanst, maar de
spanning neemt gaandeweg af. Dias
had vooral radicaler moeten zijn qua
uitwerking : nu laat zij de stilistische
eenheid vervagen. De tekorten van
deze twee buitenlandse choreografen
nemen echter niet weg dat uitgerekend
zij kunnen bogen op een steviger technische bagage dan de meeste van hun
Belgische collega's.
Ook bij Girasoli van Luc Carels had
de betere techniek kunnen spelen,
ware het niet dat de choreografie zo
ontstellend zwak is. Deze voorstelling
is zogezegd opgebouwd rond de figuur
en het werk van Vincent Van Gogli,
maar buiten de op het achterdoek geprojecteerde dia's is daarvan niets te
merken. Tot daar aan toe, maar vormelijk gesproken haalt deze produktie
net het niveau van een provinciale jazzdansvoorstelling en staan de bewegingen bol van de pathetiek. Dat alles
wordt overgoten met een verwijfd
m a n n e l i j k e h o m o - e s t h e t i e k en dit
maakt het alleen maar pijnlijker en gênant.
Als afsluiter van deze rij minder geslaagde voorstellingen komt Cadenza
van de groep Leporello : goede vondsten en heel wat humor, maar niet genoeg overzichtelijkheid. Het nogal vrij
badineren is leuk tot de mogelijkheden
blijkbaar uitgeput zijn. Een beetje
16

meer structuur had terzake wonderen
verricht. Inhoudelijk balanceert deze
voorstelling tussen een thematische en
een verhaalsmatige uitwerking waardoor zij ook in dat opzicht lijn mist.

Tussen theater en dans
Naast deze groep voorstellingen die
eerder de traditionele wegen van de
dans bewandelen, waren er ook enige
produkties die meer naar mime of
woordeloos theater neigen. Pur porc
van het duo Aksident. bijvoorbeeld, is
een opeenstapeling van toestanden en
gags rond een vleesverwerkende fabriek die dol draait. Het smalle acteren nog daargelaten, bezondigt het
duo zich, met behulp van een heel leger rekwisieten, aan een visuele uitbeelding van een simpel verhaal zonder dat de bedoelde chaos ook maar
even voelbaar wordt. Deze voorstelling toont wat ze toont, is wat ze is; niets
meer. Op de fantasie van de toeschouwer wordt geen beroep gedaan, want
alles is expliciet uitgewerkt.
Yurgen Schoora gaat in Away helemaal anders te werk. Hij gebruikt ordinaire huishoudelijke voorwerpen die
hij stuk voor stuk op onorthodoxe wijze hanteert. Zijn bizarre manipulaties
wekken een bevreemdende indruk, die
nog wordt versterkt door zijn wezenloos acteren. Zijn personage functio-
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O o k in Téte vue de dos gebruikt
Maillard, samen met regisseur G u y
Cassiers zoiets als de decompositie van
logica en traditionele afspraken om tot
een nieuwsoortige voorstelling te komen. Met dezelfde ingrediënten als in
Het avondvullend ballet creëert hij hier
een meer feëriek-poëtische sfeer, met
de ongewone en wonderlijke medewerking van een dwerg, Jan Van Damme. H tin spel is spel; het gaat nergens
over en nergens naartoe. Essentieel is
de verwondering die door alle vondsten heen vertederend werkt. Men
moet al een zuurpruim zijn om met
zoveel bijna kinderlijke fantasie niet te
k u n n e n m e e v o e l e n of glimlachen.
Deze ongedwongen Jan Maillard was
voor mij een relevatie.
Waarom ook Stukken van Oud Huis
Stekelbees door leerlingen van het
Centrum voor Niuwe Dansontwikkeling te A r n h e m g e p r o g r a m m e e r d
stond, is niet geheel duidelijk, gezien
de beperkte Belgische inbreng. Toch
verdiende het een plaats in deze Beweeging, al was het maar om de wegens
omstandigheden complexe samenstellingvan de begeleiding. De samenwerking van tegelijk een regisseur (Guy
C a s s i e r s ) , een c h o r e o g r a a f ( J a a p
Flier), een danspedagoge (Mary Fulkerson) en een componist (John Gilbert Colman) is -buiten de opera- ongewoon en op zich al experimenteel.
Het zal dan ook niet verwonderen dat
Stukken qua vorm, stijl en structuur,
een zeker gebrek aan samenhang vertoont. Niettemin heeft deze produktie

iets fris en jongs en wordt er op een zo
niet spectaculaire, dan toch interessante manier gedanst en geacteerd. Het
eenvouding en helder spel van de studenten wekt daarbij sympathie.
Het trio met Joachim Schlömer uit
Stranger Tlian Picnic And Oiher Pieces
heeft een meer dan gewoon danstechnisch inzicht. D e choreograaf kon zich
naar believen uitleven, want de dansers
klaren de taak naar b e h o r e n . Alle drie
zijn ze gevormd aan de Duitse Folkwang Tanzschule en twee van hen,
Schlömer en Gerhart, dansen momenteel bij Mark Morris. Het contrast lussen deze professioneel gevormde dansers en de overige festivaldeelnemers is
opvallend. De precisie der bewegingen. de muzikaliteit en de choreografische inventiviteit, m.a.w. de puur formalisitsche e l e m e n t e n van de dans,
vragen en krijgen de aandacht. Dit d u s
in tegenstelling tot het gros van de andere voorstellingen, waarin elementaire problemen al te vaak worden omzeild of verdoezeld, in plaats van daadwerkelijk opgelost.

met Mézon als enige in deSingel optrad. Twee j a a r terug o n t b r a k in Sous
les vêtements blancs vooral een stilistische eenheid, maar 1111 is dat euvel verholpen. Mézon is een tegelijk tedere
en krachtige choreografie waarin rond
het thema 'huis' mooie beelden worden opgebouwd. Nog in tegenstelling
tot haar vorige produktie, is Mézon inhoudelijk relaliverender. s o m s zelfs
humoristisch, en daardoor ook makkelijker aanvaardbaar.

Schlömer kan teren op techniek en
gebruikt die ook efficiënt in een lyrische, s o m s wat maniëristische stijl.
Dal De Beweeging deze voorstelling
koos als revelatie, heeft vooral te maken mei het gemis aan een degelijke
technische onderbouw bij de andere
deelnemers. Deze revelatie van het
festival reveleert vooral de soms schrijnende onkunde van het merendeel der
geprogrammeerde Belgen en is daarom ook in se een terechtwijzing aan het
adres van de overheid, die qua opleid i n g s m o g e l i j k h e d e n enkel a f b o u w t .
Laten we i m m e r s duidelijk wezen :
Schlömer was op dit festival enkel te
zien omdat hij toevallig ook in België
woont en (bij de verguisde Morris)
danst. Van zijn kaliber lopen er buiten
onze landsgrenzen evenwel nog tientallen rond en dat heeft veel, zoniet
alles te maken met de mogelijkheden
die inzake dansopleiding in die landen
worden geboden. Dat zelfs De Beweeging, die toch opkomt voor de 'alternatieve' dans, moet concluderen
dat er dringend moet gesleuteld worden aan de onderbouw van de danskunst is veelzeggend.

De merkwaardigste voorstelling van
de hele Beweeging 90 was echter La
grdce du tombeur van Thierry Smits.
Hij is zo goed als de enige die werkelijk
experimenteerde, die liet concept van
zijn voorstelling heeft doordacht tot in
de verste c o n s e q u e n t i e s . Eigenlijk
heeft Smits zich beperkt tot één beweging, het vallen, een beweging die zeer
onderhevig is aan toeval. Toeval dat
vaak - zoals in de natuur - tot onverwachte maar prachtige beelden leidt.

Têtes de cuvée
Tenslotte blijven er drie voorstellingen over die op eenzelfde hoog niveau
staan, maar die ik 0111 verschillende
redenen nu pas bespreek. Vooreerst is
er de festivalopener. Karin Vyncke, die

Met Zwart Marmer was Rosette De
Herdt eveneens voor de tweede keer
te gast bij De Beweeging. Na het sombere Loco Mosie verraste ze door een
lichtere, h a r m o n i e u z e voorstelling
waarin meer rust en schoonheidsgevoelen.s schuilen. Het emotionele gegeven wordt verhaald aan de hand van
verstilde en uitvergrote beelden, die
door de herhaling bij de toeschouwer
binnendringen. D u s geen rauwe, nadrukkelijke scènes meer, maar een ing e h o u d e n en gerijpte passie die de
a d e m snoert. Zwart Marmer h o u d t
vele beloften in.

Voor het vallen heeft hij een mythologische omkadering gezocht en hij is
uitgekomen bij Icarus. Die mythologische dimensie bood zowel een grote
rijkdom aan beelden en inhoudelijke
interpretaties als een structuur voor de
voorstelling. Eerst zien we Icarus als
een gewone sterveling met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Icarus
wentelt zich in hel labyrint dat in het
zand op de scène werd getekend, en
illustreert aldus het menselijke gebrek
a a n v e r h e f f i n g s v e r m o g e n . In het
tweede deel vliegt Icarus of koestert
althans die illusie. Hij imiteert vogels,
beeldt zich in dat hij vleugels heeft en
beslist hogere doelen 11a te streven dan
alle mensen voor h e m . In het derde
deel valt Icarus, wat gesymboliseerd
wordt door het contact met het water
op de scène. Deze val betekent niet
zijn nederlaag, m a a r paradoxaal genoeg wel zijn bevrijding en verheffing
uit liet alledaagse. I c a r u s overtreft
zichzelf en wordt mythe. Zijn dans is
hier onthecht. Het facet van de Icarus-

mythe dat hier wordt beklemtoond is
dus niet zozeer de tragiek van de hybris
dan wel de vertederende exaltatie van
de menselijke vrijheid tot handelen.
Vormelijk heeft dit concept geleid
tot het uitbeelden van een alternatieve
schoonheid, waarbij niet meer wordt
verwezen naar het klassieke ideaal. D e
dans van Icarus is nog weinig herkenbaar en de t o e s c h o u w e r wordt verzocht dit specifieke bewegen mee te
bedenken. D o o r de strakheid waarm e e het concept werd gerealiseerd,
bleef de helderheid bewaard. De titel,
de dans, hel decor en de enscenering
zijn coherent en eenduidig. Thierry
Smits heeft zich met La grdce du lombeur bevestigd als experimenteel en
consequent choreograaf.
Toch bleek de controverse rond de
waarde van deze voorstelling te groot
0111 Smits als revelatie van het festival
naar voren te schuiven. D e Beweeging
verkoos het puur choreografisch werk
van Joachim Schlömer, mede omdat
de organisatoren door deze keuze uiting konden geven aan hun bezorgdheid omtrent het ontbreken van enig
dansbeleid in Vlaanderen. N o c h t a n s
had ik als organisator niet durven voorbijgaan aan het omen van de vlucht van
Icarus boven het centrum Vrije Val.

... Door niet de strijd
De Beweeging was al bij al een geslaagd festival, waarbij vooral opviel
dat de interesse voor de d a n s nog
steeds aangroeit en dat te veel wouldbe-choreografen nog steeds worstelen
met een gebrek aan technische bagage
(wat teil dele zou kunnen verholpen
worden door een verantwoord overheidsbeleid inzake onderwijs en infrastructuur).
Voorts valt te betreuren dat weinigen echt experimenteel werk toonden
en velen zich beperkten tot het imiteren van gangbare modellen. Z o was er
trouwens geen enkele choreograaf die
p u u r abstract danswerk bracht. Allen
stelden de mens voor, de strijdende
mens, de emotionele mens, de ideële
m e n s , m a a r g e e n e e n d a n s t e 0111 de
d a n s zelf. De strijd is d u s ver van gestreden en wat dat betreft heeft het
festival De Beweeging eens temeer zijn
nut bewezen, als o n t m o e t i n g s p l a a t s
voor geïnteresseerden en als springplank voor debutanten.
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Alexander Baervoets

De macht van
het uur blauw
O p e r a is w a a r s c h i j n l i j k de olifant van de p o d i u m k u n s t e n : log, gigantisch, i m p o n e r e n d .
Jan F a b r e v o e r d e j a r e n l a n g een oorlog aan de g r e n z e n van het theater, niets en n i e m a n d
ontziend, eigenzinnig. Uit dat hybride huwelijk t u s s e n F a b r e en de Opera kwam Das Glas
im Kopfwird
vom Glas tot stand, het lang v e r w a c h t e eerste deel van de opera-trilogie The
Minds of Helena
Troubleyn.
W a a r staat Jan Fabre als o p e r a m a k e r . Is hij de e r f g e n a a m van een l a a t - r o m a n t i s c h
e s t h e t i c i s m e , vraagt G u n t e r Sergooris zich af. F a b r e als L o h e n g r i n , de zwaanridder, die
moet verdwijnen wanneer men h e m naar zijn identiteit, zijn k u n s t e n a a r s c h a p vraagt.
'Trouw"en ' G e l o o f ' a l s credo van de k u n s t e n a a r en zijn publiek. Voor Klaas T i n d e m a n s
balanceert J a n F a b r e m o m e n t e e l boven de a f g r o n d van de totale isolatie. Los van de
h i s t o r i s c h e en m a a t s c h a p p e l i j k e c o n t é xt w a a r m e e de k u n s t e n a a r zich moet
c o n f r o n t e r e n . D e terminologie die d a a r m e e g e p a a r d gaat liegt d a a r niet o m .
Jan F a b r e meet zich hier voor het eerst met de m a c h i n e r i e van een o p e r a h u i s , een
m u z i e k p a r t i t u u r , orkest, koren, zangers, d a n s e r e s s e n en de stilaan o n v e r m i j d e l i j k e
dieren. E n hij zoekt verder in zijn m o n o m a n e blauwe verbeelding.

"Ik ben met mijn vleugel links, met mijn
vleugel rechts een meesteres..."
Na de première van Das Glas im
Kopf wird vom Glas maakten heel wat
recensenten zich zorgen over het publiek dat met vele onopgeloste vragen
naar huis werd gestuurd. Dat dit bij de
voorgaande produkties van het seizoen 1989-90 in de Vlaamse Opera
nog helemaal niet was gebeurd, verontrustte hen blijkbaar geenszins.

Nie solist du mich befragen
De eerste van die vragen luidde of
het stuk van Jan Fabre en Eugeniusz
Knapik wel een opera was. De componist gaf braafjes toe dat het werk wel
18

enigszins tussen de plooien van de verschillende genres viel : "Het is geen
oratorium, geen cantate, geen opera,
maar alles door elkaar." (Over de leugen die verbeelding heel, Maandblad
Vlaamse Opera, maart 1990, blz.6)
Deze huiver voor het door de traditie
(te) zwaar beladen begrip 'opera' is
zeker niet nieuw. Wagner gebruikte
de benamingen Handlang,
Biihnenfestspiel en Bühnemveihfeslspiel
om
duidelijk te maken dat zijn composities
niets van doen hadden met de (toen al)
oubollige o p e r a . H u g o von H o f mannsthal bestempelde Der Rosenkavalier als Eine komödie fiir Mitsik en
Arabella als Lyrische Komödie. Toch
heeft niemand ooit geaarzeld al deze
werken opera's te noemen.
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De vraag naar het genre is dus eigenlijk zuiver theoretisch, vooral omdat
Das Glas im Kopf juist heel veel elementen bevat die aan de operatraditie
ontleend zijn. Het uitvoeringsapparaat is conventioneel : een orkest, een
koor, een kinderkoor en zangers. De
orkestbezetting is traditioneel, wat ten
gehore gebracht wordt evenzeer. Dit
b e a n t w o o r d t volledig aan h e t g e e n
Knapik in verscheidene interviews
over zijn muziek heeft losgelaten. Hij
is namelijk de mening toegedaan "dat
de ontwikkeling van de Europese muziek op een dood, afgebroken punt
aangeland is". Zijn manier van componeren bestaat er dan ook in "terug te
kijken naar het verleden" (De Morgen,
2/3/1990, blz. 40). Het resultaat is déjà

Das Glas int Kopf... (Knapik & Fabre) Foto Car! De Keyzer
enlendiie-inuziek,
"geen vermoeiende
klanken, niet vermoeiend om naar te
luisteren", zonder "tegenstrijdigheden
en schockeringen" (Krysztof Dobra :
De muziek van de hoop, programmabrochure). De recensenten leggen
daarbij voortdurend de nadruk op de
v a k k u n d i g h e i d van de c o m p o n i s t ,
maar die kan onmogelijk een excuus
zijn voor het gebrek aan persoonlijkheid van zijn werk. Knapiks muziek
beklijft niet en verwordt tot wat de
componist naar eigen zeggen had willen vermijden : een sound-track bij Fabres indringende beelden. Deze muziek citeert de traditie, zonder er kanttekeningen bij te maken. Als dusdanig
fungeert ze als metafoor van de doordeweekse operapraktijk.
Helena Troubleyn, het hoofdpersonage, dat leeft "in de vele werelden van
haar verbeelding en dromen en in staat
is de toekomst te zien" (Synopsis, programmabrochure) vertoont overigens
ook alle karakteristieken van de gedroomde operabeelden. Van oudsher

geven componisten immers blijk van
een meer dan gewone voorkeur voor
dit soort paranormale vrouwen. Extreme, excentrieke of zelfs hysterische
karakters zijn in de operaliteratuur
schering en inslag; voor de modale
mens is er geen plaats in de kunstmatigheid van dit genre waarin de zang als
drager en verwekker van een vaak
overspannen emotionaliteit fungeert.
Helena Troubleyn valt hier zeker niet
uit de toon.

... noch Wissens Sorge
tragen...
In vele opzichten is Das Glas im
Kopf een opera zoals te verwachten en
te voorzien was. En toch plaatst hij de
toeschouwer voor vele raadsels. Dat
heeft zonder twijfel te maken met de
mooie en vaak poëtische beelden die
het publiek overspoelen, maar niet in
een vertrouwd referentiekader zijn ge-

plaatst. Z o is er geen fabel die het
mogelijk m a a k t de vele symbolen
nauwkeurig te determineren. 5 Men
ontkomt niet aan de indruk, dat de
raadselachtigheid, de meerduidigheid
van het getoonde een integraal bes t a n d d e e l is van h e t w e r k : h e t
on(be)grijpbare als essentiële stijlfiguur. "De ontvanger is verantwoordelijk voor de interpretatie en niet de
auteur", zegt Knapik, en Fabre heeft
het erover dat hij "zich niet graag verliest in het geanalyseer over metafor e n " (Maandblad
Vlaamse
Opera,
maart'90, blz. 7). De auteurs laten niet
in hun kaarten kijken, hun werk onttrekt zich aan de wil van de toeschouwer tot reflectie en het verwerven van
inzicht. De lengte, het repetitief karakter en het trage, plechtstatige ritme
verlenen de opera een nadrukkelijkheid die een rationele verklaring uitsluit : je wordt meegevoerd of geïrriteerd.
Dit werk eist onderwerping en overgave. In dit opzicht stemt de vormge-
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ving volledig overeen met de inhoud.
Helena Troubleyn vertoeft in de volledige isolatie van haar verbeelding, "in
mijn wereld van trouwe eenzaamheid".
Linda en Bernadette geloven niet in
die wereld : "Wij kijken jou in het gezicht en meer dan mooie leugens zijn
daar niet." Helena voelt zich superieur
t.o.v. deze sceptici, het zijn 'slaven'.
Helena verklaart het produkt van haar
v i s i o e n e n , F r e s s i a , tot "kroon d e r
schepping". Bij het aanschouwen van
de schoonheid van Fressia b e k e r e n
Linda en Bernadette zich tot volgelingen van Helena : "Jij wiegt ons in dromen/maar vol vertrouwen willen wij
zijn/ E n m a a k je ons ook aan het
schreien/ dan zal het enkel een genoegen zijn."

Te veel zorg breekt
het glas
Is Das Glas im Kopf in de kern eigenlijk geen allegorische voorstelling van
een visie op de kunst ? K e n m e r k e n d is
een extreem estheticisme dat voortspruit uit het verlangen van de kunstenaar "door het gevoel zonder enige ter u g h o u d e n d h e i d o p g e n o m e n en begrepen te worden." Dit zijn woorden
van die andere duivelskunstenaar : Richard W a g n e r . H ieruit spreekt dezelfde eis die we ook bij Fabre aantreffen:
een onvoorwaardelijk geloof als conditio sine qua non om deel te kunnen
hebben aan het kunstwerk. In de laatste scène van Das Glas im Kopf wordt
dat geloof zonder voorbehoud als volgt
geformuleerd : "We vertrouwen je Helena, jij/ die voorspelt en alles ziet/wij
blijven je blindelings trouw, Helena/tot
het einde."
Das Glas im Kopf bevat als sleutelwoorden 'trouw' en 'geloof', hoedanigheden die de neiging hebben zich aan
de reflectie te onttrekken en hun rechtvaardiging vinden in intuïtie en emotie.
Z i j m a k e n het mogelijk "de dwang,
zich bijna alleen maar te kunnen uiten
t e g e n o v e r het kritische verstand in
plaats van het gevoel" (Richard Wagner) te omzeilen. Fabre als erfgenaam
van een laat-romantisch estheticisme ?
20

Een oude boodschap in nieuwe gewaden ? Het kan inderdaad niet ontkend
worden dat de opera van Fabre een
m e e r d a n m e r k w a a r d i g e parallellie
vertoont met een werk als Lohengrin.
Het is ook een allegorie over de zending van de kunstenaar. Lohengrin
verlaat zijn splendid isolation, de graalwereld, om zich onder de gewone stervelingen te begeven. Hij kan echter
slechts blijven zolang hem geen vragen
naar zijn identiteit gesteld worden; enkel "geloof" en "trouw" bevestigen hem
in zijn uitzonderingspositie : "Niesolist
du mich bef ra geit, noch Wissens sorge
tragen, woher ich kam der Fcthrt, nocli
wie mein Nam' uncl Art !" Kritische
vragen moeten achterwege blijven in
het rijk van de kunst. Hier zijn de
spelregels van de realiteit en de rationaliteit niet in tel. Fabre gaat in dit
opzicht nog een stap verder dan Wagner. Lohengrin wordt aan het einde
gedwongen zich terug te trekken : de
verboden vraag wordt toch gesteld. E r
is een confrontatie tussen de werkelijkheid en het wonder. In Das Glas im
Kopf blijft die achterwege. H e l e n a
stelt dat "haar dood het leven zal opslokken" en dat er niets zal blijven dan
"stilte". Hier is er geen leven na "de
leugen die verbeelding heet". Is deze
"stilte" niet de "archaïsche stomheid"
waarover A d o r n o het heeft ? D e stilte
die de eis van het individu gehoord te
worden finaal o n d e r d r u k t ? D e kunstenaar doet zich voor als diegene die
in naam van allen spreekt. Bijgevolg
eist hij sprakeloze g e h o o r z a a m h e i d .
(Th. W. Adorno : Versuch iiber Wagner, blz. 31) A d o r n o o n d e r k e n t in
Wagners idioom als belangrijke kenmerken : traagheid en herhaling. Beide zijn ook essentieel voor Fabres theatrale taal. Tautologisch rechtvaardigen zij zichzelf en proberen de toeschouwer ertoe te bewegen de rationele categorieën achter zich te laten en
het kunst als een werkelijkheid sui generis te aanvaarden. V a n d a a r ook de
fantasmagorische kwaliteit van Fabres
beelden. Eenduidigheid wordt vermeden en het herkennen van premissen
van het spel wordt bemoeilijkt. D e
empirische contouren van tijd en ruimte vervloeien : het moment wordt uit-
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gesponnen, geometrische figuren krijgen door eindeloze herhaling een tijdsdimensie. "Cirkelende cirkels bewegen/dwars door de hoeken van de tijd"
en "nooit heb ik gedacht/ dat er hoeken
zouden zijn/ in de tijd / totdat mij gezegd werd in één ervan te blijven", zijn
maar enkele passages die duidelijk herinneren aan de beroemde uitspraak in
Parsifal : "Zum Raum wird hier die
Zeit". A d o r n o ziet in dit laten vervagen
van de tijdsdimensie de herinnering
aan het heimwee naar "seine Archaik,
die keine Zeit kennt" tot uiting k o m e n .
Vandaar dat Helena, die merkwaardige vrouw, die de toekomst voorspellen
kan, zich tussen heden, verleden en
toekomst, tussen dag en nacht, in het
"magische U u r Blauw" o p h o u d t . Z i j
verliest immers elke concrete configuratie en neemt mystieke dimensies aan
als belichaming van de subjectiviteit :
haar kunst is het vinden van de "bovenwerkelijke sacrale vorm."

De kunstenaar wil
geloofd worden
De opera Das Glas im Kopf wird
vom glas is in vele opzichten een parabel over de kunst, die op zichzelf teruggeplooid, haar d o o r historische omstandigheden opgedrongen maatschappelijk isolement als essentie van
haar wezen verheerlijkt. De kunstenaar verklaart zijn 'Innenweh' tot 'Aussenweh'.
Dit is het o u d e verhaal dat
Fabre vertelt door middel van beelden
die zijn inhoud in een mytische, onwerkelijke glans hullen. F a b r e vraagt van
zijn publiek, net zoals van zijn acteurs,
een grote mate van zelfverloochening,
m a a r niet weinigen blijken d a a r t o e
schoorvoetend bereid, op zoek naar
het geheim, dat zich wispelturig aan
elke duiding onttrekt. Deze blinde
vlek maakt de betovering uit van dit
werk : vragen blijven tenslotte achterwege. E n dat is uiteindelijk de bedoeling : de kunstenaar wil geloofd worden. De irrationaliteit van zijn boodschap laat hem geen andere keuze.
Gunther Sergooris

Van op een afstand
indrukken bij
Das Glas im Kopf wird vom Glas

Het is heel ambitieus : nooit heeft
Jan Fabre zijn krachten beproefd op
een medium als opera, nooit heeft hij
gewerkt met zo'n theaterinstrument orkest, koor, knapenkoor - en de eerste daad die Fabre stelt als operamaker
is een creatie. Een eigen tekst, een
componist die hij zelf opspoorde, een
eigen dansgroep die, voor ze in dit
magnum opus werd opgenomen, met
de Danssecties de wereld rondtrok.
Jan Fabre balanceert op een slappe
koord tussen authentieke schaalvergroting en megalomanie. Bovendien :
Das Glas im Kopf wil d vom Glas is nog
maar het eerste deel van een trilogie,
The minds of Helena Troubleyn, waarvan dit deel het thema aanzet, maar het
verloop helemaal open lijkt te laten.
Op dit ogenblik schrijft Jan Fabre de
tekst voor het vervolg.
1.
Naargelang het standpunt dat je inneemt, is de eerste opera van Jan Fabre een inbraak in, dan wel een onderwerping aan het operabedrijf, 'les machines del'opéra'.
F a b r e , d e inbreker,
hanteert een simpel verhaaltje, hoewel
niet naïever dan in een barokopera, om
de opera te 'besmetten' met zijn beeldentaal, met zijn opvattingen over hoe
je met acteurs, met zangers, met lichamen omgaat. Hij brengt zijn strenge,
nauwelijks te relativeren idee over
menselijke verhoudingen als vleesgeworden geometrie in een theatervorm
die nog gelooft in 'warme' emoties.
Fabre, de onderworpene, is de kunstenaar die gedwongen werd de scherpe
kanten van zijn beelden bij te schaven,
waardoor het lichamelijke realisme helemaal verdwijnt achter een bicblauwe
fagade van abstracte harmonie. Dit dilemma roept echter interessantere
vragen op : vragen naar de relatie tussen kunst en macht, binnen het kunstwerk én binnen het bedrijf dat kunst
voortbrengt - het bedrijf van Fabre,

T r o u b l e y n , en het b e d r i j f van de
Vlaamse Opera.
2.
Bij Das Glas im Kopf isl vom Glas
ontstaan de betekenissen, op elk niveau, vanuit een paradox of een impasse. Helena Troubleyn, de blinde ziener waarrond deze trilogie-in-wording
draait heeft bijna geen contact met de
buitenwereld. De enige figuur met wie
ze erin slaagt te spreken, il ragazzo con
la luna e Ie stelle, blijft ongebonden,
beweegt zich voort volgens zijn eigen
ritme, een ritme dat hij vindt in de
eerste scène, waarin hij honderd scharen terug naar de hemel werpt. Dat is
de ene kant van het verhaal, de keerzijde is dat Helena voor zichzelf een eigen
wereld maakt, een wereld die opgebouwd is uit gestolen verbeelding.
Over dit universum dreigt ze echter de
controle te verliezen, ze ziet in een visioen - dat ook weer tot werkelijkheid
kan verharden - hoe haar schepping
haar kan doden. Helena heeft het
voorrecht zelf te bepalen hoe haar werkelijkheid eruitziet, en waar ze die
werkelijkheid kan aanraken : maar als
ze dit doet, als ze de realiteit tot leven
wekt en het bestaan ervan voorlopig
accepteert, slaat dit meteen om in bedreiging, in angst voor wat komen
moet. Het contact is vals. Dat is de
laag van het verhaal: macht ontglipt je,
als je denkt dat je alle macht hebt.
3.
Er duikt dan een tweede paradox op
in deze opera, die te maken heeft met
een iets breder referentiekader. Das
Glas im Kopf wild vom Glas is een
bijzonder kinderlijk verhaal, dat bovendien. door het gebruik van het knapenkoor nog eens het uitgeholde cliché
van 'de wijsheid komt van de kinderen'
kracht bijzet : de kinderen zingen de
titel, of varianten erop, die allemaal
aangeven dat zij, en niemand anders,

weten hoe de verbeelding werkt. De
kinderen staan ook het verst van het
gebeuren af, zij grijpen nergens in :
omdat ze het begrijpen, waarschijnlijk.
Dat is een wat irritante boodschap.
Peter Handke beschrijft in Kindergeschichte, zijn verhaal over hoe de werkelijkheid door de komst van Het Kind
opgehelderd wordt, hoe, als de lente
uitbreekt, de wind door de haren van
het kind blaast : "Nooit mogen zulke
ogenblikken vergaan, of vergeten worden : ze verlangen nog een toevoeging,
iets waarin ze verder kunnen bewegen,
een wijze; het G E Z A N G . " Uit Het
Kind ontstaat de opera, met andere
woorden.
4.
Vrijheid is determinisme : een boutade, die erg mooi klinkt, want welke
intellectueel beschouwt zichzelf niet
graag als vrij, precies omdat hij hel
determinisme in zijn absolute logica
bewust accepteert, als zijn eigen keuze.
Zoals Albert Einstein de meest volm a a k t e wetenschappelijke vrijheid
verwierf met de relativiteitstheorie : hij
legde, zeer deterministisch, de kosmos
een soort 'snelheidsbeperking' op (de
lichtsnelheid nl.), die bestraft werd met
de vernietiging van de materie. Of zoals Michel Foucault de laatste illusies
omtrent vrij menselijk gedrag doorprikte, precies door een 'verhaal' te
kiezen dat afweek van alle gebruikelijke schema's en zich toe te leggen op de
'micro-economie' van de machtsverhoudingen, en niet meer op de grote
ideologieën. Hij plaatste zich buiten
de ideologie, al was het maar door zich
op de meest volmaakte wijze - zoals
zijn vriend Hervé Guibert schrijft - een
homo-erotisch universum op te bouwen. De kunstenaar doet hetzelfde als
de baanbrekende intellectueel : Jan
Fabre schrijft zichzelf een bijzonder
eenzijdige, in één oogopslag herkenbare, esthetische logica voor, waar hij
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consequent alle gevolgen van accepteert, vermits de eerste beslissing zijn
eigen beslissing was : de keuze voor liet
Blauw is het m o m e n t van vrijheid,
daarna volgt enkel determinisme. Fabre heeft, zoveel jaar geleden, dezelfde
keuze gemaakt als Helena Troubleyn,
zijn personage : Helena creëert, in haar
verbeelding die materie wordt, het
meisje Fressia - naar freccia, pijl in het
Italiaans, de pijl die haar later in het
hart raakt. Meteen ziet ze dat ze zich
niet meer uit die fantasie kan losmaken : ze kan niet anders dan wachten
op de uitkomst van het noodlot.
Er is een tweede keuze die Jan Fabre
maakte, toen hij theater begon te maken : hij koos voor de herhaling, voor
de uitputtende repetitie, uitputtend
voor speler-personage én voor toeschouwer. Met het blauw maakte Fabre zich de ruimte eigen, met de herhaling eigende hij zich de tijd toe.
Door deze vorm - die veel meer is dan
een regievondst : het is een soort manifest - liet Fabre de lichamelijkheid
van zijn spelers anders beleven. Je
ging anders kijken naar een lichaam,
een lichaam nl. dat de grens van wat
draaglijk is akelig dicht naderde, én hij
verlegde de lichamelijke grenzen van
zijn eigen acteurs. Het is niet toevallig
dat Fabre voorstelling na voorstelling
werkt met Els Deceukelier : zij belichaamt het meest Fabres ideaal van
'geëxalteerd lichaam', van pure aanwezigheid. Maar Das Glas int Kopfwird
vom Glas breekt niet deze nieuwe lichamelijkheid - ook als Els Deceuke22

lier balanceert op de rand van de scène
is dat slechts een schaduw van wat de
geblinddoekte man in de macht der
theaterlijke dwaasheden deed en onderwerpt zich aan de beperkingen die
vele eeuwen Europese theatertraditie
aan het lichaam hebben opgelegd : zowel vanuit de speler als vanuit de toeschouwer bekeken. In de eerste scène
duurt het lang voor 'ilraggazzo' al zijn
scharen naar de hemel heeft gegooid terwijl hij zijn klus moet klaren binnen
de tijd die de partituur hem oplegt maar het 'realisme' van de authentieke
inspanning is verdwenen : ook een
klassiek balletdanser moet zijn bewegingen aftellen, en in Thomas Bernhards Der Ignorant und der Wahnsinnige moet een vrouw haar rol afwerken
tussen de eerste noten van Mozarts
Die Zauberflöte en het begin van de
aria van de koningin van de Nacht.
Wat vroeger een esthetische uitdaging
was, is nu herleid tot een technisch
probleem. De twijfel, de kwetsbaarheid is verdwenen.
In Theater Heute, dat veel plaats
ruimde voor Fabres voorstellingen in
Frankfurt, vroeg Eckhard Franke of
Fabres theater eigenlijk niet ineenstortte als het zichzelf ironie toeliet zoals de slotzin van Der Palast um vier
Uhr morgens...: 'Wo ein Will ist, bin ich
weg.' Ik denk dat het niet de ironie is
die Fabres esthetiek onderuit haalt,
maar precies het ontbreken van een
relativering van binnenuit, een relativering die voortkomt uit de eigen (deterministische) logica van zijn verhaal:

ETCETERA 30/90

het uitgeputte lichaam, het zichtbaar
naderen van de grens. In deze opera
geloof je geen moment dat er ook
maar iemand uit het koor in de orkestbak zal vallen, als ze en masse naar
voren rennen : vroeger hield je toch
even je hart vast, als er iets dergelijks
te zien was. Determinisme is zekerheid geworden, voorspelbaarheid, en
dat is niet goed. Bovendien dreigt het
gevaar dat het meest absurde verwijt
dat Fabre ooit kreeg, nl. dat hij een
'fascistisch' t h e a t e r m a k e r zou zijn,
steeds moeilijker te weerleggen is.
Fascisme is, abstract gedefinieerd : het
doortrekken, tot in zijn meest gruwelijke consequenties, van een politiek-culturele code en systeem, waarbij elke
mogelijkheid tot toetsing, tot kritische
feed-back, bij voorbaat uitgeschakeld
wordt omdat de essentie van de code
resp. het systeem daardoor zou bedreigd worden. Fabres theater, zonder de relativering van het 'uitgeputte
lichaam', beantwoordt aan deze definitie, alleen is theater niet hetzelfde als
politiek : een esthetisch statement, hoe
verwerpelijk ook, is geen politieke terreur, is er zelfs niet mee te vergelijken.
Hoewel de scheiding bij Jan Fabre,
soms moeilijk wordt : waren die stervende vissen, krimpend van pijn op het
zout, een esthetische gebaar, of een
maatschappelijk gebaar ? Het verbranden van boeken was een culturele
daad, het verbranden van mensen niet
meer : maar tussen beiden bestond een
aanwijsbaar verband.
Wat ik wil zeggen is het volgende :
door zich op een esthetisch eiland terug te trekken, een eiland waarin geen
gevaar meer dreigt, sluit Fabre de cirkel om zich heen, wordt hij het slachtoffer van zijn eigen verbeelding, zoals
Helena Troubleyn. Maar precies omdat zijn eigen lot zo evenwijdig loopt
met dat van 'zijn' Helena, omdat hij de
risico's van zijn eigen bestaan als kunstenaar projecteert in die half-mythisclie vrouw, kan hij ontsnappen aan
deze doem : het verhaal van Helena
Troubleyn relativeert het verhaal van
Jan Fabre, omdat zij toont dat hij weet
dat hij kwetsbaar blijft.
5.
Jan F a b r e houdt zich bezig met
macht : als theatermaker in de elementaire zin van het woord d.w.z. in zijn
voorstellingen, maar ook als 'instituut'.
Jan Fabre is een apart verschijnsel binnen de internationale kunstwereld : hij
maakt met zijn werk geraffineerd gebruik van de meedogenloze machtsstructuren van de kunsthandel - een

markt die. paradoxaal genoeg, precies
door de waardeoordelen van conservatoren van openbare collecties hedendaagse k u n s t , bepaald wordt : Jan
Hoet en de anderen. O p dezelfde manier 'parasiteert' hij op het even verziekte operabedrijf - de pre-produktie
onder de hoede van de Munt. de produktie zelf o n d e r d e h o e d e van de
VLOS, die even het bijhuis van Mortier was. D a a r b i j gebruikt hij zijn eigen
'gezelschap', de vzw T r o u b l e y n . als
produktiecel : als je Jan Fabre een
voorstelling wil laten maken, huur je er
m e t e e n T r o u b l e y n bij. T r o u b l e y n
zorgt voor de continuïteit, tussen de
produkties, tussen de galerijen, musea
en theaters : het heeft tot gevolg dat
elke a r t i s t i e k e d i s c u s s i e g e f i l t e r d
wordt. Zelfs al spreek je rechtstreeks
met Jan F a b r e , het instituut T r o u bleyn' is op de achtergrond aanwezig,
niet als waakhond, wel als zekerheid,
als handhaver van de artistieke orde,
van de logica van het esthetisch systeem waarvoor F a b r e ooit koos en
blijft kiezen. Het is Troubleyn dat ervoor zorgt dat alle doeken blauwgebict
worden, zowel voor de dans en de opera. als voor de tentoonstellingen : artistieke en materiële achtergrond vallen
hier samen, symbolisch en reëel. Ik
vraag me dan af, gezien de wijze waarop Fabre zijn eigen instituut als werkinstrument geperfectioneerd heeft, of
er een v e r b a n d b e s t a a t t u s s e n de
strengheid ( m a a r ook de 'gladheid',
het o n t b r e k e n van scherpe kantjes)
van Das Glas im Kopf wird vom Glas,
opus zoveel in het oeuvre, en de beschermende autonomie (gekoppeld
aan de soepele produktiewijze) van dit
instituut. Met andere woorden houdt
dit instituut Fabre niet tegen buiten
zijn kring te treden, buiten zijn tautologie van 'blauw is blauw, macht is
macht'. D e vraag is des te relevanter
waar je soms vaststelt dat bij Fabre ook
hel historisch besef dreigt te verdwijnen : misschien een gevolg van de 'filtering' van elke invloed, er is niemand
die de discussie verbreedt. In Der Palast um vier Ulir morgens... laat Fabre
zijn eeneiige tweeling het volgende opdreunen (ik citeer uit de Theater Heute bespreking) ' Wir wollen immer und
unter allen Umständen unseren Prinzipien treu bleiben : Blut, Elite iincIStandhaftigkeit; Blut der Schönheit, Elite der
Verletzbarkeit und die
Standhaftigkeit
der Sterblichkeit.'
De Duitse recensent verwijt, met dit citaat als argum e n t , dat F a b r e s 'absolutistische'
kunstopvatting koketteert met een fascistische machtsideologie. Ik denk dat

het subtieler ligt. Een 'elite van kwetsbaarheid' of een 'standvastigheid van
de sterfelijkheid', dat zijn helemaal
geen fascistoïde begrippen, ze doen
mij veel meer aan Pasolini denken b.v.
Wel maken ze op een wat misleidende
wijze gebruik van zowel de nazi-rethoriek als van b e s m e t t e begrippen als
'Blut'en 'Elite'. Het Duits, als taal met
een bepaalde muzikaliteit, heeft helaas
ook een historische, zeer problematische betekenis, en precies die 'muziek'
gebruikt F a b r e hierin. Het probleem
is dat door de agressie van de tekst en
de zegging ervan die subtiliteit verdwijnt, en alleen de historische verwijzing, zonder nuance blijft hangen. Een
historische verwijzing die pijn doet,
omdat de makers er zich niet van bewust zijn, omdat ze enkel in hun eigen
cirkel ronddraaien, net als pseudo-intellectuelen die beweren dat Leni Riefenstahl goede cinema gemaakt heeft.
Nazis konden, per definitie, geen goede cinema maken, want 'goed' is een
ethische categorie, geen technische.
Fabre gebruikt deze code vanuit de
illusie dat hij er zelfstandig een nieuwe
betekenis aan kan verlenen, zonder er
expliciet een duiding aan te moeten
geven : dat is een grove onderschatting
van het gewicht van de geschiedenis.
In Das Glas im Kopf wird vom Glas
maakt Fabre dezelfde fout, in iets bedektere t e r m e n . Bij het visioen van
Helena, bij de verwerkelijking van haar
verbeelding, klinkt het, weer in het
Duits (maar niet meer dat van Goebbels, e e r d e r dan R i c h a r d Strauss) :

Welch schönes Ges'chöpf, so wunderbar, mit blauen Augen laid blondem
Haar; unschlagbar
scheint sie uns,
Herrscherin des Alls könnt' sie sein Das Glas ist ein Ueber-Glas; die fantastische sakrale Form stammt aus Glas
und Glas'. F a b r e houdt zichzelf voor
dat een 'instituut' rondom zijn activiteiten als kunstenaar, de v.z.w. Troubleyn, hem vrijwaart voor besmetting
door de burgerlijke ideologie die met
hel opera-bedrijf samenhangt - een illuzie, denk ik, kijkende naar de braafheid van Das Glas im Kopf wird vom
Glas. Hij vergist zich naar mijn oordeel ook wanneer hij denkt dat hij als
kunstenaar de ideologisch meest gevoelige betekenissen naar eigen believen kan manipuleren. O f w e l is het een
gebrek aan historisch bewustzijn, ofwel is het zelfoverschatting. Het verhaal van Jan Fabre dreigt zich te sluiten. als een oester om een zandkorrel :
het schittert, steeds meer. maar de parel is bestemd voor de vrouw van de
miljardair, die schoonheid enkel beschouwt als opzichtigheid, als onderscheidingscriterium tussen de zaligen
en de onzaligen, de rijken en de armen.
En zo is Fabre - ook deze term is vaak
misbruikt, m a a r staat s o m s op zijn
plaats - gerecupereerd, door de verleidelijke 'machines de I'opéra'.
Opera
blijft de slang in het paradijs der schone
kunsten.
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Klaas Tindeinans

Das Glas im Kopf...
(Knapik £ Fabre)
Foto Carl De Keyzer

DE VLAAMSE OPERA

Muziekdirecteur
Rudolf Werthen

Vast G a s t d i r i g e n t
Silvio Varviso

INTENDANT MARC CLEMEUR

E l e k t r a
(strauss)
S t e f a n S o l t e s z - N u r i a E s p e r t - Ezio F r i g e r i o - F r a n c a S q u a r c i a p i n o
Eva M a r t o n / J a n e t H a r d y - M a r t a S z i r m a y - Sue P a t c h e i l - Falk S t r u c k m a n n - Z e g e r V a n d e r s t e e n e
9, 12, 14, 16, 18,
20/10/90
M a c b e t h
(verdi)
Rudolf W e r t h e n - Gilbert Deflo - Carlo Tommasi - William Orlandi
J o s e p h i n e B a r s t o w - Pablo Elvira - Fabio Armiliato - Gabor Andrasy
16, 18, 20, 23, 25, 27,
29/11/90
V a n

( U n

M a l h e u r e u x

G o g h

(van vlijmen)

v ê t u

de

Noir)

R e i n b e r t d e L e e u w - Axel M a n t h e y
D a v i d P i t t m a n - J e n n i n g s - Stella K l e i n d i e n s t - G u y d e Mey
7,9, 11,
13/12/90

M a n o n
L e s c a u t (puccini)
Silvio V a r v i s o - R o b e r t C a r s e n - A n t h o n y W a r d
Miriam Gauci - A n t o n i o O r d o n e z - Jan Danckaert - Barry Ryan - Jules Bastin
6, 8, 11, 13, 15, 17,
19/1/91
La C e n e r e n t o l a
(rossini)
R u d o l f W e r t h e n - G u y J o o s t e n - D i d i e r P a y e n - S v e n Use
Mariana C i o r o m i l a - Alison B r o w n e r - D o n a l d G e o r g e - Urban Malmberg - Carlos Feller
26, 28/2/-1,
3/3/91 (Gent) - 27/4/-1,
3, 5, 7/5/91 (Antwerpen)
- 11, 12/5/91
(Rotterdam)
P a r s i f a l (wagner)
Silvio V a r v i s o - Bill B r y d e n - H a y d e n G r i f f i n - J a n e M o i s l e y
Ruthild Engert - Thomas S u n n e g l r d h - Knut Skram/Falk Struckmann - Manfred Schenk
17, 20, 23, 26, 29/3/91
- 1/4/91
E d g a r
(puccini) c o n c e r t a n t
Thomas Fulton
S h a r o n S w e e t - T h e r e s e R e n i c k - Emil I v a n o v - M a r c e l V a n a u d
31/5/91-2,
4/6/91 (Antwerpen)
- 6/6/91
(Gent)
A 1 C i n a
(HÄNDEL)
René Jacobs - G e o f f r e y Layton - Paul L e r c h b a u m e r - Bettina Walter
N e l l y M i r i c i o i u - J e n n i f e r L a r m o r e - J a n e B u n n e l l - Lena L o o t e n s - Dale D u e s i n g - G u y d e Mey
18, 21, 23, 25, 27, 29/6/91
- 2/7/91

S Y M F O N I S C H E

C O N C E R T E N

Rudolf Werthen, Karen Huffstodt
S i g i s w a l d K u i j k e n , La P e t i t e B a n d e , Die
Jahreszeiten
Rudolf Werthen, Raina Kabaivanska
Rudolf Werthen, Elzbieta Szmytka
P e t e r B u r i a n , La Petite
Messe
Solennelle
Gabriel Chmura
R u d o l f W e r t h e n , L i v i a B u d a i - B a t k y , Alexander
Newski

Vlaamse Opera Antwerpen

14, 1 5 / 9 / 1 9 9 0
25, 26/9/1990
30/11/1990
31/12/90 - 1/1/91
29/1 - 1/2/91
18, 2 0 / 4 / 9 1
19, 2 0 / 6 / 9 1

0 3 / 2 3 3 66 8 5

R E P E R T O I R E

90/91
OIDIPOES

van Sofocles
regie : Ignace Cornelissen
met : Rik Hancké, Bob Snijers, Daan Hugaert,
Arnold Willems, Dries Smit, Rikkert van Dijck

DE LIEFDESMACHINE
Naar " L a Dispute" van Marivaux en "Quartett"
van Heiner Müller
bewerking : Dimitri Dupont en Bob Snijers
regie : Dimitri Dupont
met : Liliane Keersmaekers, Marijke Pinoy, Mare
Stroobants, Bart Van Avermaet, Mark van den
Bos, Maud Verlynde

WAT?
THEATERCURSUS

ALLE MENSEN ZIJN STERFELIJK
van Martine Boni naar Simonne de Beauvoir
regie : Martine Boni
met : Mare Steemans en Ingrid De Vos

KEAN
van Alexandre Dumas in een bewerking van
)ean-Paul Sartre
regie : Stephan Kimmig
met : Marc Steemans, Dimitri Dupont, Guido
Horckmans, Anita Koninckx, Marijke Pinoy, Bob
Snijers en Herman Van de Wijdeven

STALIN
van Gaston Salvatore
regie : Ronnie Commissaris
met Dries Wieme en Huib Rooymans

BOERENPSALM
van Felix Timmermans in een bewerking van
Martine Boni
regie : Martine Boni
met : Mare Steemans

MALE-MALE
co-produktie RVT-Nieuwpoorttheater
tekst en regie : Mark Vankerkhove
RVT • Arenbergstraat 28 • 2000 Antwerpen
(03) 233.64.08

WAAR?
VZW OPEN LIVING
VELODROOMSTRAAT 37
2600 BERCHEM
TEL. 03/235.43.33

WANNEER ?
INFO EN INSCHRIJVING
OP ZATERDAG 6 OKTOBER 1990 OM 10 UUR.
aanvang jaarcursus
zaterdag 13 oktober of zondag 14 oktober van 10 tot 14 uur

BRAKKE
GROND
S E I Z O E N

1 9 9 0 - 1 9 9 1

V L A A M S E

J A P P E
I G N A C E

C L A E S

C O R N E L I S S E N

E R I K

D E

V O L D E R

H E R M A N

J O O S T E N

J A N

L A U W E R S
M E U L E M A N

B R U N O
L U K

M I S T I A E N
P E R C E V A L

S T U A R T

S H E R M A N

L U C A S

V A N D E R V O S T

E L I S A B E T H
I V O

V A N
V A N

J O S

K A R S T
Blauwe

N i e u w p o o r 11 h e a t e r , S t u c ,
92

H O V E

W E Y G E R S
W O U D S T R A

Maandag

Compagnie,

T h e a I e r Te a t e r , D e T i j d ,

v o o r s t e l l i n g e n ,

VLAAMS

D O O R E N

V E R B I S T

A R L E T T E

bij: Arca,

G I L I S

G U Y

B A R T

Regisseren

P R O G R A M M E R I N G

1 5

Het Gevolg,

De Korre,

Needcompany,

W i s s e 11 h e a t e r , H e t Z u i d e l i j k

P r e m i è r e s

Vraag de seizoensbrochure:
CULTUREEL CENTRUM DE BRAKKE
N e s 4 5 , 1012 K D A m s t e r d a m

v o o r

GROND

Toneel.

N e d e r l a n d

Theaterfotografie

Een glamourportret dat niet zou misstaan in het foyer van een bioscoop. D e geopende mond zegt
dat ze zingt. Het construeren van sfeer domineert; daartoe m o e t j e het beeld concentreren en dus
veel elimineren. Deze foto kreeg de lezer van de periodiek L' Eventail als geschenk mee : Clara
Clairbert is één van de pijlers van de Munt tussen de twee wereldoorlogen.
Het portret is van Marchand.
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Een uitvoering / de voorstelling
Versies van theatraliteit

Theaterfotografie als beeld van een voorstelling is een
recente ontwikkeling. Het oudst zijn de portretten van theaterartiesten, maar dat zijn nu juist de foto's die los van een
voorstelling worden gemaakt. O o k al liggen ze aan de periferie van dit project over theaterfotografie, toch zijn het belangrijke informatiebronnen. Z o n d e r deze traditie krijgen we het
historische beeld niet rond.
Pas in de jaren twintig begint men de scène te fotograferen;
echte theaterfotografie d u s zoals wij die verstaan. M a a r het
gevoel van een voorstelling zelf ontbreekt nog. D e c a m e r a
geeft een breed, algemeen beeld, zo onprecies vaak, zo statisch
en geposeerd in de regel, dat van scenische vitaliteit geen spoor
is te b e m e r k e n . Het bevredigt me niet te b e d e n k e n dat het
misschien technisch niet 'beter' kon. D a a r staat immers tegenover dat dergelijke foto's systematisch werden gemaakt, in
albums werden verzameld, dat bezoekers daaruit konden bestellen, dat er kleine pochettes te koop werden aangeboden,
met scène-opnamen van iedere opera. K o r t o m , in de sociale
praktijk functioneerden dergelijke beelden perfect; veel beter
dan bij ons nu. Foto's worden nu niet m e e r te koop aangeboden. H u n bestaan is nu heel wat marginaler dan vroeger !
Blijft dus de opdracht te verstaan hoe dergelijke beelden
werkten, toen. Welk effect zocht m e n , kocht m e n ? Welk
'beeld' van het theatrale was er rond deze opnamen in omloop ? Als ik merk dat op de rugzijde van de prentkaarten
telkens de precieze act vermeld wordt, dringt zich een hypothese aan me op. Ik f o r m u l e e r ze voor wat ze me nu lijkt te
verhelderen : deze o p n a m e n zijn illustraties. Z o a l s een gravure en later een litho, zoals de succesrijke boekillustraties of de
vele gravures in weekbladen, tot ruim in deze eeuw, moesten
dergelijke opnamen geen moment vastleggen, maar een karakteristieke, overzichtelijke synthese geven van de hele passage. H o e 'dichter' m e n bij de spelers k o m t , hoe minder
algemeen de informatie wordt en hoe korter meteen de tijdspanne die in het beeld besloten ligt. Juist o m d a t het beeld ver
blijft, veel informatie omvat, doet hel afstand van het moment,
maakt het zich los van deze voorstelling en toont het ons dé
voorstelling in haar algemeenheid.
Deze hypothese wordt versterkt door wat men weet over de
organisatie van het o p e r a g e b e u r e n vroeger. E e n concessie
aan een directeur - geen subsidiëring; twee voorstellingen per
dag; dus uiterste economie in decors; het steunen op een
repertoire eerder dan op creaties; uiterste stabiliteit in bezettingen, decors, k o s t u u m s en regie-opvatting. V o o r ons daarentegen, is de voorstelling iets van 'nu'; voorheen was een
voorstelling een uitvoering, een herhaling. Wij willen verrast
worden, ook in het oog; vroeger zocht men het vertrouwde,
het traditionele. Uiteraard , i s d e hele h o u d i n g van hel publiek
daardoor anders : een trouw publiek, een vertrouwd publiek,
het vergist zich niet in zijn eigen belangen en wensen ten
aanzien van het spektakel en het voelt iets als familieverwantschap met zangers en repertoire. Men vindt zich terug.
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Vandaar de klemtoon op portretten : wat 1111 de zoektocht
is naar het unieke, intense moment in de huidige theaterfotografie, was vroeger de cultus van het gelaat en de pose in de
oude portretfotografie. Men kon de persoon van dichtbij zien;
niet als zanger aan-het-werk, maar uitsluitend als poserende
voor de camera. Het portret is duidelijk aan evoluties o n d e r hevig. O n t e l b a a r zijn de o p n a m e s gemaakt voor de ontdekking van de 'glamour' : decors uit de foto-studio, rekwisieten
en costumes uit de rol die men speelt, een 'sprekende' pose,
een blik in de camera. D e ster baadt in fictie en theatraliteit maar ze blijft buiten de voorstelling.
In de glamour neemt men afstand van die fictie en vindt
m e n een persoonsgebonden c h a r m e , een fictieve appeal. M e n
gaat indirect tewerk; de fictie wordt verinnerlijkt; de informatie schaars; de blik in de c a m e r a eindeloos genuanceerd. Alle
parasiterende elementen uit de voorgaande traditie worden
weggewerkt, tot nog slechts een idee van aantrekkelijkheid
overblijft. W e kennen deze stijl vooral als die van het filmportret, maar blijkbaar maakte ook de theaterwereld er uitvoerig
gebruik van. Het succes van de glamour-idee is natuurlijk
m e t e e n haar o n d e r g a n g : het wordt een beeldformule. Iedereen kan ze zich toeëigenen, men moet geen star zijn 0111 er
zo uil te zien. Wat een essentie leek, blijkt uitsluitend een
truuk te zijn.
Ook al is de soepele reportagefotografie vanaf de jaren
twintig mogelijk en als beeldvorm in zeer snelle opmars, toch
dringt ze niet door tot de beschermde wereld van het theater.
Wat zou m e n e r m e e m o e t e n aanvangen ? R e p o r t a g e onthult.
Niemand heeft op dat ogenblik behoefte aan een onthullende
relatie tot de scène. Men beschermt ze integendeel. Pas voor
ons is die onthulling deel van het theatrale geworden : het is
ons intense bewustzijn van het momentane karakter, van de
fragiliteit van het scenische. Een bewustzijn gestimuleerd
door film en televisie, uiteraard.
De eerste pogingen om 'in de scène' binnen te dringen zijn.
tenminste wat de M u n t betreft, catastrofaal. De fotograaf
staat op de scène en toont ons alleen hoe de spelers elkaar
waarnemen : plots zien we amateur-foto's van een verkleedpartij. Iedere visie o n t b r e e k t , niemand begrijpt nog wat er
gebeurt. Fotografie is een frivool en zinloos aanhangsel geworden. Als m e n bij deze eerste experimenten, met verstomming geslagen, halt houdt, 'ziet' men ineens hoe enorm het
conceptuele probleem wel is. Spel met kader en s t a n d p u n t
heeft immers een 'filosofische' inzet, want het theater dat men
dan te zien krijgt heeft niets meer te maken met het voorgaande. De fotografen van het theater in de jaren vijftig herdefiniëren m e e het theatrale. H un eerste ontdekking is de mimiek
en de arbeid. M a a r pas als zij die in een soort vorm weten te
gieten, krijg je iets heel belangrijks te zien, 11I. de intensiteit.
Die neemt voor ons de plaats in van de oude glamour.
Dirk Lauwaert

Henri Vermeulen was de officiële Muntfotograaf van bij het begin der jaren twintig tot in 1953.
Als portretfotograaf haalt hij nooit het niveau van Marchand, als theaterfotograaf houdt hij
schroomvallig en ongeïnspireerd zijn gemanierde afstand.
Boven. Een zeldzame maar nog zeer voorzichtige concentratie op de gespeelde scène zelf.
Linksonder de souffleursbak die haast nooit ontbreekt in het beeld.
(Le Nozze di Figaro, 1942-1943)
Onder. Vermeulen stapt op de scène. Een ongehoorde transgressie die helaas met geen enkele
ontdekking beloond wordt. ( F a l s t a f f , 1952-1953)
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Alles is document van een zijn, liet gebeuren is onzichtbaar.
Boven. De Brunhilde speelt tussen rekwisieten en retouches
(de lans, de taille) directe medeplichtigheid.
Onder. Een decorbeeld (Don Giovanni
1927-1928).
Daarnaast waren er reeksen foto's met gekostumeerde figuranten en nevenrollen :
werkinstrumenten voor de volgende uitvoering.

30

ETCETERA 30/90

Solisten hebben hun eigen garderobe. Gekleed zijn ze het spektakel. Hun fotograaf is Marchand,
werkzaam in de Regentschapsstraat. Geen afleidende details meer - slechts concentratie op de
streling van de glamour.
Boven. Livine Mertens in Der Rosenkavalier, 1930.
Onder. In 1922 biedt fotograaf Van Hemelrijck foto's aan prises sur Ie vifavec Ie procédé G.V.H..
Het experiment loopt slechts één jaar. Het totaal primeert, zodat de zin van de momentopname
verloren gaat. (Faust, 1922.)
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Theater voorbij de muur
' S h a k e s p e a r e s blik is de blik van de eeuw. Nooit eerder zijn de i n t e r e s s e s zo naakt naar voren getreden,
z o n d e r plooival, het k o s t u u m der ideeën", dixit de O o s t d u i t s e t h e a t e r m a k e r Heiner Muller. M e e r d a n welk
a n d e r Duits schrijver is M ü l l e r de schrijver van de M u u r . W a a r staat zijn oeuvre nu de M u u r gevallen is ?
Zijn e n s c e n e r i n g van Hamlet/Maschine
is voor M a r c e l O t t e n m e e r d a n een a n t w o o r d op dé politieke
gebeurtenis van de j a r e n tachtig. In M ü l l e r s teksten blijven m u r e n vallen. D a a r a c h t e r geen vri jheid, geen
democratie, m a a r de g a p e n d e a f g r o n d van de politiek. Klaas T i n d e m a n s interviewde H i l m a r Thate,
O o s t d u i t s acteur die al een tijd in het W e s t e n verblijft en die o n l a n g s te zien w a s in Karl-Ernst H e r r m a n n s
e n s c e n e r i n g van M o z a r t s Die Entführung aus dem Serail, een e n s c e n e r i n g die o p haar beurt een discussie
a a n g a a t met de traditie van de Duitse Verlichting. K u n s t e n a a r s m o e t e n zich realiseren dat ze iets te z e g g e n
hebben, a l d u s Thate. Een gesprek over opera, acteren, Heiner M ü l l e r (diens 'vrijblijvend cynisme'),
politiek en O o s t - D u i t s l a n d .

No More Heroes
No More Shakespearos
Op de ochtend van de 23ste juni zal
een kakelend gezelschap bij de Amsterdamse Stadsschouwburg monter
een aantal bussen bestijgen en twee
dagen later zal datzelfde clubje geradbraakt, met kringen om de ogen, zadelpijn van 2 x 1 2 uur busrit met luchtvering, het hoofd topzwaar van acht uur
toneel en met een stukje Berlijnse
Muur op zak de bus weer uitstrompelen. Als de eenzame wandelaar, die
daar vroeg zijn hond uitlaat, de beweegreden van het gezelschap verneemt, dan zal-ie meewarig het hoofd
schudden. De reizigers weten wel beter.
Het had voor hen allemaal wat makkelijker gekund als de technische leiding van het Deutsches Theater uit
Berlin/DDR zich wat soepeler had opgesteld. Dan waren die drie meter die
de Amsterdamse Stadsschouwburg te
kort kwam voor het decor van Ham let/Mascliine niet onoverkomelijk gebleken. Van de andere kant is er enigszins begrip op te brengen voor de gekwelde technici die een paar dagen na
hun Berlijnse première definitief de
knoop doorhakten en de voorstelling
voor het Holland Festival afgelasten.

Toen had men een repetitieproces van
meer dan een half jaar achter de rug
(de totale voorbereidingsfase duurde
zo'n anderhalf jaar), was het budget
met een paar miljoen Mark overschreden (weliswaar Ostmark, maar toch !),
was het gebrek aan produktiemiddelen
eerder regel dan uitzondering, had
men uit diverse Westduitse theaters
licht moeten lenen, hadden diverse
technici reeds de benen genomen uil
het socialistische paradijs en hadden de
overigen de kelders van het theater
onder water gezet met de inhoud van
het bassin dat eigenlijk bedoeld was
voor óp het toneel. Geen wonder dat
op de première de verzamelde technici
op het toneel applaus kwamen halen.
Maar goed. de berg kwam niet naar
Mohammed, ondanks allerlei bezweringsceremonieën vanuit Amsterdam
en Den Haag. Vroeger was zoiets simpeltjes op te lossen als je de Kuhurminister der DDR persoonlijk kende. Die
wees je clan op het belang der internationale betrekkingen, de broederschap
der volkeren en het desbetreffende
theater kende met zijn blaffend telefoontje weer haar socialistische plicht.
Goeie ouwe tijd ! Maar de Kultiirmi-

uister is intussen weggehoond, Kohl
heeft met een stapel bankbiljetten gewuifd, Das Volk wuifde terug en Heiner Miiller (Ich bin ein Neger) bleef
zitten waar-ie zat: hij was tenslotte met
iets g r o o t s b e z i g . W a n t z o n d e r
schroom durf ik te stellen dat HainletlMascliine zijn magnum opus is als
schrijver/regisseur (hl het Deutsches
Theater wordt ook wel gezegd dat het
zijn grafrede is, ik vraag me clan af hoe
groot men het Müllermausoleum wel
gedacht moet hebben ?). Eén van zijn
belangrijkste toneelwerken heeft hij
nu zelf op de planken gebracht en met
zijn acht-uur-durende enscenering komen zijn theatertheorieën tot volledige
ontplooiing.
Met eerdere regies van Miiller wist
ik me vaak geen raad. Bij Der Auflrag
in Bochum (1982) was ik overdonderd
door hel decorgeweld van Erich Wonder (regen, vuurwerk, sneeuw, halfdoorzichtige doeken, een vleugel als
klokkeslinger, een zwarte panter, etc.),
waarin de spelers als marionetten in
een poppenkast bewogen; bij Maelströmsiidpol (1988) voelde ik me een
ouwe hippie die door Miiller op een
psychedelische trip was uitgenodigd en
bij de veelbejubelde voorstelling van
Der Lohndriicker (1989) kon ik mij
niet zo goed vinden in de eindeloos
uitgesponnen worsteling met het reëele socialisme. Dan herinner ik mij ook
nog met pijn de video uit 1978 waarin
de maestro himself met een of andere
vriendin in een Amerikaanse hamburgertent zijn Hamletmascliiiie
voorlas;
na tien regels was ik de draad al kwijt.
Voeg daarbij het feit dat Miiller de
laatste jaren hardnekkig volhoudt aan
Erich Wonder als decorontwerper : iemand die toch ook niet al te toegankelijk genoemd kan worden. Deze heeft
namelijk de neiging om de blik van de
toeschouwer te vertroebelen met gaasdoeken, te versluieren met half doorzichtige gekleurde lappen of je regelrecht het uitzicht te ontnemen door
afsnijdingen in het beeldkader. Alles
bij elkaar niet iets om aan de kant te
staan juichen, maar ergens in die grijze
massa bij mij boven bleef Miillers regiewerk toch intrigeren en nu weet ik
zeker dat het de vervreemdende werkingervan was. Nu paskan ik zijn taaien theatertheorieën beter duiden.

Taaiexplosie
In de loop der jaren heeft Miiller
zich vaak geuit over de taalbehandeling bij Shakespeare : 'Geen publiek ter

wereld begrijpt een Shakespeare-tekst,
ik b e d o e l b e g r i p s m a t i g , r a t i o n e e l .
Men begrijpt de tekst door het ritme.
Het maakt bijvoorbeeld al heel veel uit
of een scene in verzen geschreven is of
in proza. Omdat, als het verzen zijn, er
sprake is van een verborgen werking.
Dat is net als met reclame op t.v., versdrama, een verborgen werking. En
wat men begrijpt is het ritme. Niet de
tekst. En de acteurs neigen ernaar vooral in Duitsland, denk ik - om de
tekst te verklaren, te interpreteren, het
publiek te verklaren het te begrijpen
en het publiek te tonen dat ze het begrepen hebben. Dan lijkt het alsof de
tekst moeilijk is. Omdat het publiek
dan alleen maar hoort : hier moet ik
iets begrijpen en dan begrijpt men het
al niet meer.' (Explosion of a memory,
p.49) Tot voor kort was dit voor mij
a b r a c a d a b r a . M a a r t o e n was er
opeens die lezing van Ulrich Mühe
(dezelfde die nu de glansrol van Hamlet speelt) bij de Heiner Miiller Werkschau in Beiiijn-W. juli '88 van Die
Hamletmaschine.
In z i j n e e n t j e
bracht hij de hele tekst en het enige dat
hij deed was het spelen met ritmes :
versnelling, vertraging, r e p e t e r e n d e
uithalen, glijers. De tekst begon te
dansen en kreeg een ongekende zeggingskracht.
De kloof tussen theorie en praktijk
bij Miiller zelf moest nog wel overbrugd worden, want anders zou voor
mij zijn'acht uur theater puur fysiek
niet op te b r e n g e n zijn. A r i a n e
Mnouchkine - om een ander voorbeeld
te noemen - zoekt het ook niet in het
begripsmatige van de tekst, maar in
muziek en beweging. Bij Miiller daarentegen schijnt beweging bijna taboe
te zijn, het geheel maakt een heel statische indruk, de dynamiek zit in de
taalbehandeling. Hij gaat daarbij uit
van de blokwerking van een tekst : het
gehele stuk wordt opgedeeld in blokken, die vervolgens in één kleur, monochroom worden gebracht. Hij staat
absoluut niet toe dat de akteurs binnen
dat bepaalde blok de tekst verder zelf
invullen, binnen een blok verandert de
akteur ook amper van houding. Een
blok tekst kan dan heel emotioneel
klinken, of heel gelaten, hij kan kleurloos worden gefluisterd, is dan weer
staccato, snijdt als een mes, of is daarentegen vormloos, of wat dan ook. Er
zit echter een ijzeren consequentie in
de tekstbehandeling, hoe lang het desbetreffende blok dan ook moge zijn.
Bovendien liggen de pauzes om de
noodzakelijke hoeveelheid lucht te halen volkomen vrij. hetgeen betekent

dat deze pauzes op volstrekt onnatuurlijke m o m e n t e n in een zin klinken,
vaak na een bijwoord of voorzetsel of
na een voegwoord i.p.v. ervóór. Miiller zegt hieitiver dat er sprake is van
'lijm' binnen een ritmische tekst, die
ervoor zorgt dat de tekst bij elkaar gehouden wordt.
Bovendien bezit Miillers vertaling
van de Hamlet (die uit 1976 stamt voor
een enscenering van Benno Besson
aan de Berlijnse Volksbiihne, Die
Hamletmaschine
dateert van '77) een
eigenzinnige, soms tegendraadse
grammatica : het Miilleriaanse taallandschap is compleet. Hij voegt een
extra dimensie toe aan liet theater die
wij normaliter niet kennen; hierdoor
ontstaat een andere verhouding met
betrekking tol zinnen en zinsbegrip.
Het geheel loopt uitsluitend via het
gehoor (hij noemt niet voor niets zijn
blokken aria's !), het krijgt een muzikaliteit die je nergens anders in het
t h e a t e r hoort (Bij het D e u t s c h e s
Theater is het vooral Ulrich Mühe die
zich deze techniek vólkomen eigen
heeft gemaakt.).

HaniletlMascliine
(Deutches Theater
Berlin)
Foto Wolfhard Tlieile

Beelden van wonder
Van iemand die dergelijke uitgesproken ideeën heeft over taal en de
omgang daarmee kan niet verwacht
worden dat hij met een decorontwerper zal werken die zijn ideeën slechts
ondersteunt of illustreert. Nee, het
lijkt er eerder op dat Müller met Erich
Wonder iemand gekozen heeft die lijnrecht tegen zijn opvattingen ingaat om
de toeschouwer nog meer te verwarren. Er bestaat een brief van Miiller
aan Wonder uit 1986 :
Beste Erich,
In Milaan, waar ik sinds een dag of
tien een stem ben in Luigi Nono's Prometeo, een poging om licht te componeren, heb ik gisternacht in de discotheek N O V A IDEA, licht verdoofd
door metaalachtig lawaai en zweetgeur, tijdens mijn whiskey met het derde oog je tekeningen en ontwerpen
gezien. Sindsdien spoken ze rond in
mijn hoofd. Als wij een theater krijgen, zal het een theater van de opstanding zijn (die natuurlijk uitgaat van de
dagelijkse dood), ons werk de dodenbezwering, het gezelschap gerecruteerd uit geesten die na de voorstelling
weer het graf in moeten tot de laatste
voorstelling, een première van de deide categorie, liet decor een reiswijzer
door de landschappen aan gene zijde
van de dood, waar de wetten van oorzaak en gevolg vakantie hebben door
de kanker van de opstanding. Ook de
grenzen van de snelheid zijn opgeheven : de stilstand is de explosie, de explosie de stilstand. Het oog van de tyfoon heeft geen ooglid. E U R O P A N A M , de b r a n d e n d e vleugel in de
sneeuwstorm, die de laatste dagen der
mensheid telt, was een vrolijke opmaat. (Uit: Der Auftrag in Bochum
m.o.) Wij zullen de weg van de tanks
beschrijven, herboren uit Hannibals
olifanten, van de slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog via Stalingrad, de
Duitse droom van de Zuidpool, naar
Berlijn met wisselende rolverdeling en
met de MACHT VAN HET NOODLOT op het operatoneel (de civilist in
de laatste geschutskoepel heet Erich
Wonder). De mansverhuizing van de
20ste eeuw vanuit de verschrikking van
de inflatie op het rupsbanden- en bonimenspoor in de bordelen van Bangkok
(ONZE MOEDER IS EEN TANK
ZIJ KAN O N S N I E T B E S C H E R M E N ) . Hamlet, de jonge kameraad
uit de kalkgroeve, die - als de bommen
opgebruikt zijn - 'm smeert uit de ver-
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laten denkbouwwerken naar de startbaan voor zijn vlucht naar Dantes supernova. Zijn kompas is Sliakespeare
(door een Burgenlands spreekwoord
DE L O C O M O T I E F DIE ZICH
VAN DE GROND VERHEFT genoemd). De bijslaap met de machine
die wil sterven en het genot van de
100-koppige liefde. Af en toe moeten
wij onszelf het masker van de Gorgo
voorhouden, het licht dat verblindt, de
schaduw die het licht gegeten heeft (de
zon smelt op de tong) : geen enkel oog
hoeft alles te zien. En iedere zondag
tonen wij het onzichtbare.
Intussen telt het theater van de Restauratie met zijn twee manieren van
spelen, cynisch of nostalgisch, de kakkerlakken achter de vierde wand, of.
geïnterpreteerd, het bloemetjesmotief
van het behang, bejubeld door een
achterlijk publiek en hoofdzakelijk
zwakzinnige critici. Als het t h e a t e r
haar beet verliest, bezetten de tandartsen de zaal. Maar dat gaat ons niets
meer aan.
Groetjes,
Heiner Müller
De beeldwerking waar Müller van
uitgaat overstijgt ten enenmale het
momentane taalkarakter en het lijkt
wel of Wonder zich letterlijk aan deze
brief gehouden heeft. In dit licht bezien is ook Müllers sympathie voor de
theatermaker Bob Wilson niet vreemd
: ook hij laat tekst en beeld als twee
verschillende planeten ten opzichte
van elkaar werken. Erich W o n d e r
pleegt niet zijn decors een inbraak in
de lijd en vult op die manier de betekenis in van het "landschap aan gene
zijde van de dood". Zijn tijdsspanne
omvat miljoenen jaren : voor hem begint het drama HanilellMascliine in de
ijstijd en eindigt in een apocalyptische
wereldbrand.

Hamlet/Maschine
In liet eerste bedrijf zijn de spelers
gevangen in een V-vormig strak gespannen gaasdoek als in een gigantische ijsklomp. Op het toneel ligt een
grote plas smeltwater, links en rechts
drupt liet. Het laatste bedrijf speelt
zich af in een hete zandbak, een gloeie n d e woestijn; g r o t e spiegels, die
dienst doen als grafzerken voor de lijken die onvermijdelijk zullen vallen,
weerkaatsen de verzengende hitte.
Het eindigt met de teruggekeerde Ophelia (Margarita Broich), de dode
Hamlet op haar rug, die in rook en
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vuur verdwijnt; met een gouden schild
weerkaatst de goudgeharnaste Fortinbras het gloeiende zand.
Tussen deze twee uitersten liggen de
restanten van onze beschaving die
Wonder laat zien met behulp van gigantische achterdoeken : een Venitiaanse zuilengalerij, betonwanden van
een metro-station, een B-52 bommenwerper, een kruisafneming a la Tintoretto.
Een machine doorsnijdt de gehele
tijdsspanne. Dwars boven het toneel
tol diep in de zaal hangt een rail, waarop een krakende luidspreker/schijnwerper is gemonteerd : de mechanische mond of het cyclopenoog. Af en
toe beweegt de machine van voor naar
achter (nooit komt ze boven het toneel
te hangen), een grove ketting gaat ratelend mee, de luidspreker braakt teksten uit deze hamletmachine : de allereerste wonderlijke tekst van Horatio
(TOEN R O M E OP ZIJN HOOGSTE B L O E I P U N T S T O N D / E N
VLAK V O O R D A T DE M A C H T I G E C A E S A R V I E L / W A R E N DE
GRAVEN LEEG DE DODEN OMHULD/BRULDEN EN KRIJSTEN
DOOR ROMES STEGEN/BLOEDIG DE D A U W DE S T E R R E N
MET SLIERTEN VUUR/DE ZON
G E V L E K T EN D E V O C H T I G E
MAAN/OP WIER INVLOED NEPT U N U S ' RIJK BERUST/ZIEK
DOOR VERDUIST'RING TOT OP
DE JONGSTE DAG), teksten uit de
Hamletmascliine
zelf en op het einde
(Miiller maakt er ongaarne een eind
aan) F O R T I N B R A S K L A G E van
Zbigniew H e r b e r t (JIJ K O O S DE
M A K K E L I J K E W E G DE E F F E C TIEVE STEEK / MAAR WAT IS DE
HELDENDOOD VERGELEKEN
BIJ DE E E U W I G E W A K E ) . Het lelijke cyclopenoog draait zijn rondjes en
beschijnt met een vaal licht het publiek.
De tijdloosheid van de voorstelling
wordt door deze decorelementen sterk
benadrukt : een gigantische energiemassa die blijft voortdenderen, de machine als perpetuum mobile.

Afgrond van de politiek
Juist door dit tijdloze karakter verzet ik mij tegen een interpretatie alléén
in liet licht van de
Wiedervereinigimg
zoals die in bijna alle kritieken opgeld
maakt. Ook iemand als Müller is verrast door de snelle ontwikkelingen in
de D D R . Hij is er echter de mail niet
naar om meteen opportunistisch aller-

lei politiek heikele zaken in zijn enscenering te accentueren. Tijdens mijn
bezoek aan de DDR eind maart (een
week na de desastreus verlopen verkiezingen) zag ik ook een paar andere
ensceneringen en oh, oh ! wat werd etweer actueel op de situatie ingespeeld
! Ik kreeg er een beetje een vieze
smaak van in mijn mond toen ik zag en
hooide hoe andere regisseurs nu hun
kritiek op de politiek durfden te belijden. Ja, ja, opeens hebben ze allemaal
lef g e k r e g e n iind Das Volk lacht
schaapachtig met hen mee. Nee, clan
heb ik meer sympathie voor de Havana-rokende en Chivas Regal-drinkende Miiller, die op de avond van de
verkiezingen voor zijn g r o o t b e e l d
kleuren t.v. zit te kankeren dat hij nu
zijn favoriete B-film Bullitt niet kan
zien. Wat moet hij als kunstenaar nou
met de strapatsen van de macht ? Als
Hamlet ziet hij het even aan en keert
zich er vervolgens walgend van af. IN
DE E E N Z A A M H E I D V A N H E T
VLIEGVELD/KOM IK OP ADEM
IK B E N / E E N G E P R I V I L E G E E R DE MIJN WALGING/IS EEN PRIVILEGE/BESCHERMD DOOR
DE MUUR/PRIKKELDRAAD GEVANGENIS
(Ham lelmasch ine).
Heiner= Hamlet. In
HamletlMaschine staat 8 uur lang Heiner Miiller op
het toneel, compleet in slecht zittend
colbert. Als de geest van Hamiets vader optreedt onder begeleiding van het
historische radiobericht van de begrafenis van Joseph Stalin, dan heeft dit
alles van doen met de afrekening van
Müllers eigen verleden. A C H T E R
MIJ WORDT HET DECOR OPGEBOUWD... HET DECOR IS EEN
MONUMENT. HET STELT HONDERDMAAL V E R G R O O T EEN
MAN VOOR DIE GESCHIEDENIS
H E E F T G E M A A K T . DE V E R S T E NING VAN E E N H O O P . ZIJN
NAAM IS V E R W I S S E L B A A R . DE
HOOP IS NIET VERVULD. (Ham letmascliine)
Natuurlijk zijn er tal van teksten uit
Hamlet die op de actuele politiek kunnen wijzen, maar die worden door
Miiller zonder verder c o m m e n t a a r
doorgegeven. Die spreken voor zich.
Een woord als Revohttion laat Müller
niet liggen; dit wordt heel sullig uitgesproken als Reewoljuutssjóóón. Hilariteit in de zaal, want cynisch stelt Miiller vast dat er van een echte revolutie
in de DDR geen sprake is geweest;
alleen een raar besluit van een op populariteit beluste, in het nauw gedreven Egon (Egon, wie ? De Egon die...
KAN GLIMLACHEN EN GLIMLA-

CHEN EN TOCH EEN SCHURK
IS) zorgde ervoor dat de M u u r viel.
Müller laat met zijn enscenering niet
de politiek zien. maar juist de afgrond
achter de politiek. De politieke gelad e n h e i d van HamletlMaschine
zou
ook zonder het sluiten van de slecht-lopende danstent DDR genaamd prominent aanwezig zijn : "Ik zou niet geweten hebben, los van de Wende of niet,
waarom ik een stuk als Hamlet zou
ensceneren in het Westen. Daar slaat
het nergens op. is het alleen maar een
kunstwerk. Hier is het een politiek
feit." (De Volkskrant 27.4.90)
Müller bekijkt de politieke gebeurtenissen niet als een c o m m e n t a t o r ,
maar als een chirurg : hij snijdt de boel
open, concludeert dat alles te ver is
doorgerot, laat het zijn studenten zien
en gooit dan het zaakje weer dicht.
Veel critici menen dat Müller zijn
Hamletmaschine
in het licht van de
nieuwe politieke situatie er maar tussen gefrommeld heeft ! Die Hamletmaschine was echter al in '88 gepland :
Müller wist van tevoren dat hij daar
moeilijkheden mee zou krijgen. Pas in
'89 werd deze tekst voor het eerst ge-

publiceerd in Müllers jubileumboek
(ter ere van zijn 60ste verjaardag) en
men moet in de DDR wel hele goede
contacten bezitten om deze publicatie
in handen te krijgen. In het voorwoord
heet het dat dit stuk "adequaat gecompliceerde aspecten van maatschappelijke discussies over het socialisme reflecteert" (H.M. Stücke, inleiding): je
voelt gewoon de kromme tenen van de
auteur bij het schrijven van deze kwalificatie. Flarden van deze tekst sneden dwars door de Hamlet en voor het
eerst in de DDR was deze nu in zijn
volledigheid te horen als komisch intermezzo na het derde bedrijf. Het
jonge DDR-publiek was één en al oor,
af en toe klonk een bevrijdend lachsalvo.

Shakespeare
vernietigen
Maar ik loop te ver vooruit; wat ging
hieraan vooraf? De slaapkamerscène
: Hamlet steekt zijn zwaard dwars door
een druipende muur, doodt Polonius,
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HamletlMaschine
(Deutsches Theater
Berlin)
Foto Wolfhard Teile

Hamlet (Miiller) Foto Wolfhard
een pistoolschot valt en als een zombie
stapt Polonius door de muur en zegt :
MEN H E E F T MIJ V E R M O O R D .
EXIT POLONIUS. De zaal giert het
uit, dat is duidelijk. (In de Hamletmaschine staat letterlijk : KIJK WAT ER
UIT DIE MUUR GROEIT. EXIT
POLONIUS.) Hamlet geeft zijn moed e r een tongzoen ( H M . : J E G E S C H R E E U W V E R S T I K IK M E T
MIJN L I P P E N . H E R K E N JE DE
VRUCHT VAN JE LICHAAM.) en
gaat af met de woorden : IK WAS
MACBETH DE KONING HAD MIJ
ZIJN DERDE BIJZIT AANGEBODEN IK KENDE ELKE MOEDERVLEK O P HAAR H E U P E N . De
teksten uit de Hamletmaschine
komen
elke keer hard aan; het staat gelijk met
Miillers poging het werk van Shakespeare te vernietigen om te voelen wat
er achter die teksten verborgen zit.
Even later wordt Polonius door de Magritte-achtige bolhoedmannetjes Rosenkrantz en Guildenstern in twee delen het toneel opgesleept en d o o r
Claudius weer tot één lijk gefatsoeneerd (het beeld van het Wiedervereinigte Deutschland ? Mij best !). Het
type van de oerkrijger komt op : helm
m e t k o e i e h o o r n e n en h a n e k a m ,
zwijnskop, rammelend met kettingen,
behangen met ammunitie, gewapend
met een lans = het leger van Fortinbras, op weg naar Polen. G A A T H E T
OM HEEL POLEN, HEER. OF OM
EEN STUK G R E N S G E B I E D (De
Oder/Neisse? A l l é ! ) ? Hamlet blinddoekt zich. doodt Horatio, neemt zijn
koffertje, gaat de loopplank op aan
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boord van een B-52 bommenwerper
richting Engeland... de Hamletmaschine kan beginnen.
De betekenis van dit tafereel heeft
alles te maken met de interpretatie van
de Hamletmaschine . De Hamletmaschine is een reis door Miillers brein;
alles spreekt ervoor om deze reis te
laten plaatsvinden op het moment dat
Hamlet/Heiner wordt "ausgebiirgert"
naar Engeland. Heiner/Hamlet probeert als intellectueel, als revolutionair
stelling te nemen tegen hetgeen zijn
land, het socialisme wordt aangedaan.
Horatio (Jörg-Michael Koerbl) is in de
Hamlet zijn intellectuele kompaan, zijn
geweten, zijn reisgenoot in de tijd.
Daarom spreekt Horatio met geluidsversterking, waardoor hij tot iemand
van een andere planeet wordt, uit een
andere tijd ( D E E L G E N O O T VAN
MIJN GEDACHTEN DIE ONDER
HET BLOED ZITTEN SINDS DE
O C H T E N D A F G E D E K T IS M E T
DE L E G E H E M E L .
Hamletmaschine). Daarom moet Horatio tijdelijk
worden uitgeschakeld als Hamlet/Heiner zelf de gewetenstochl onderneemt.
Horatio's (intellectuele) bagage, het
koffertje, neemt hij echter mee : dat
kan hij goed gebruiken. Horatio zal in
het tussenspel degene zijn die het spel
draaiende houdt; uit een dik boek met
lederen band leest hij de regie- aanwijzingen.
Miiller heeft altijd beweerd dat zijn
Hamletmaschine een komedie is: overbodig te zeggen dat hij hem ook als
zodanig heeft geregisseerd. Iemand
met zoveel zelfspot kan een stuk met
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zoveel autobiografische trekken moeilijk anders regisseren. Die Hamletmaschine wordt er in een stevig tempo
doorheen gejaagd. Clownerie bepaalt
het ritme, teksten worden nu weer
eens herhaald, dan weer simultaan geproken, alle mannen hebben Magrittebolhoedjes op, er wordt gejongleerd
(NACHTMERRIE VAN EEN MESS E N W E R P E R ) , p u n k m u z i e k van
The Stranglers knalt uit de boxen NO
MORE HEROES/NO
MORE
SHAKESPEAROS, de machine met
het cyclopenoog draait treurig zijn
rondjes.
Het was even een surrealistische explosie. Degenen die de Hamletmaschine niet kennen zullen amper weten
wat er zich voor hun ogen heeft afgespeeld. Zij zullen zich afvragen wat er
in godsnaam gebeurde toen Hamlet
op reis naar Engeland ging. En dat is
ook voldoende.
Want wat zien we hierna ? Na de
intellectuele orkaan die op het toneel
woedde, is er iets veranderd op Helsingör. De z.g. labiele figuren Ophelia
en Hamlet staan van nu af aan veel
steviger in hun schoenen en de onwankelbaren als Gertrud (Dagmar Manzei) en Claudius (Jörg Gudzuhn) worden aan het wankelen gebracht. Fenomenaal hoe Miiller met deze personages lijnrecht ingaat tegen de gangbare
interpretaties. Altijd zag je Ophelia
zieligjes haar bloemetjes rondstrooien,
door iedereen met "ach, en wee" bejegend. Vóór de Hamletmaschine
was
zij inderdaad het zwakke meisje, dat zo
goed mogelijk probeerde te beant-

woorden aan het beeld dat haar vader
haar oplegde, geminacht d o o r G e r trud. Braaf studeerde zij in wat ze
Hamlet wel niet allemaal zou gaan zeggen en klabam !... daar raast en tiert hij
zijn Z I J N O F N I E T Z I J N . . . dwars
door al haar goede v o o r n e m e n s heen.
Dil maakt haar kwaad. En des te bozer zij wordt, des te meer haar ego gaat
groeien. Na de Hamletmaschine
zien
we een zelfbewuste vrouw, volledig
verantwoordelijk voor haar daden, iedereen om de tuin leidend met haar
z.g. gekte. Z i j loopt rond in H a m i e t s
flodderige colbertje en behandelt de
koningin precies zoals die vroeger haar
behandelde : zij fluit schril tussen haar
tanden en gebiedt Gertrud een pirouette te draaien, hetgeen prompt gebeurt. G e r t r u d weet absoluut geen
raad met haar en wordt heel onzeker.
En wie zou ooit hebben verwacht dat
Claudius de paljas gaat uithangen ?
Als Ophelia haar bloemetjestekst uitspreekt. loopt hij gekke bekken te trek-

ken. maakt o n g e c o n t r o l e e r d e bewegingen. Hij springt bovenop de rug
van Laertes als het pact gesloten is om
H a m l e t uit de weg te ruimen. Als een
kind zo blij is de m a n m e t zoveel
macht: eindelijk van die irritante intellectueel bevrijd I
Het is niet de geest van Hamiets
vader die Hamlet gek maakt met de
opdracht zijn moordenaars te doden:
het is niet Ophelia's onbeantwoorde
liefde die haar gek maakt. Nee, zij
beiden m a k e n G e r t r u d en Claudius
compleet maf met hun onberekenbare
gedrag. D e wereld staat op zijn kop.
Tegenover Wonder die het stuk zijn
plaats geeft in de oneindige tijd is het
Miiller die het begrip tijd in zijn enscenering verder definieert. Shakespeares
Hamlet heeft hem - naar eigen zeggen
- meer dan dertig jaar beziggehouden.
Hij laat het dan ook beginnen met Stalins dood in 1953 en eindigen in het
hier en nu met kruisridder Kolil bekleed met goud (Fortinbras). D a a r -

tussenin ligt het 11e Partijcongres van
de S E D in 1965, waarin Miiller en
Wolf B i e r m a n n h e f t i g b e k r i t i s e e r d
worden en men uiteindelijk Biermann
weet te lozen, maar Miiller j a m m e r
genoeg niet (de mislukte "Ausreise"
naar Engeland): de constante irritaties
die Miiller m e t zijn geschriften oproept bij de Partijleiding en de zelfmoord van zijn vrouw Inge in 1966. een
zelfbewuste keuze die zij al dertien jaar
e e r d e r maakte. En misschien is het
einde, als alle figuranten uit Müllers
leven van het toneel verdwenen zijn,
wel de doodssteek voor Miiller zelf (als
auteur uit de - EXIT - DDR) en lacht
daarom zijn alter-ego Horatio zich een
kriek bij de shoot out. Zijn 'Ophelia'
neemt hem op in het dodenrijk en Hein e r / H a m l e t gaat o p in r o o k . E e n
knappe prestatie als je de macrokosmos zo kunt laten samenvallen met je
eigen microkosmos, petje af !
Marcel Otten

"Kunstenaars moeten elke keer
opnieuw beslissen"
Een gesprek met Hilmar Thate
In Die Entfïthrimg atts dein Serail, de
vierde Mozart-opera die Ursel en KarlErnst Herrmann in de Munt van Mortier ensceneren, staat er een heel bijzonder personage centraal, dat in de
opvoeringsgeschiedenis van deze opera steeds aan belang gewonnen heeft :
de Bassa van het Turkse serail waar dit
muziekdrama plaatsvindt. Selim. Een
onduidelijke vermenging van 'barbaarse' trekjes, die traditioneel aan oosterse despoten toegeschreven worden, én
een verrassende clemenza (zo typisch
Mozart toch, van Lucia Silla tot keizer
Titus) als was hij een modelheerser
met verlichtingsideeën : tussen deze
twee polen beweegt zich het karakter

van Selim. Even bijzonder is het feit
dat Bassa Selim niet zingt : rond hem
draait de geschiedenis, maar hij mag
niet de middelen van de opera gebruiken - de muziek dus - om erin in te
grijpen. Voor de acteur die Bassa Selim speelt, kan dat een frustrerende
ervaring zijn, en daarom lijkt het merkwaardig dat één van Duitslands topacteurs, Hilmar Thate, zo'n ondankbaar ogende rol speelt.
Hilmar Thate, momenteel geëngageerd bij het Berlijnse Schiller-Theater, werd in 1931 geboren in de buurt
van Halle, een stadje dat later deel zou
gaan uitmaken van de DDR. In Halle
kreeg hij een toneelopleiding, en vrij

snel al ging hij spelen bij grote gezels c h a p p e n in O o s t - B e r l i j n zoals het
Theater der Jugend, het Maxim Gorki-Theater en het Berliner Ensemble bij Bertolt Bi echt zelf dus. Later zou
hij ook werken bij de Volksbiiline van
Benno Besson. In 1980 verhuist hij.
samen met zijn vrouw, de even gevierde actrice Angelika Domröse (in de
jaren 50 zowat de Brigitte Bardot van
de D D R ) , naar het W e s t e n . W a a r o m
hij dat deed, vertelt hij zelf. Z o a l s hij
ook zelf vertelt wat er met Duitsland en
het Duitse theater, naar zijn oordeel te
gebeuren staat, na de val van de Muur.
Er was echter één probleem : bij de
eerste vrije verkiezingen in de DDR.
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Die Entfiiliriing cms clem Serail (De Mimi) Foto O.
op 18 maart, een week na dit gesprek,
dat plaatsvond na de laatste opvoering
van Entfiiliriing, bleken de meest angstige verwachtingen van kritisch links
in de DDR bewaarheid : de CDU, een
partij van ex-collaborateurs met de
Honecker-kliek haalde net niet de volstrekte meerderheid in de Oostduitse
Volkskammer . Tijdens de verkiezingsavond zag ik Angelika Domröse - die
mij een week voordien nog verteld had
welke lijken er allemaal uit de kast van
het stalinisme vielen - tijdens de verkiezingsshow op de Duitse T V . Zij en
haar man waren destijds eenzame contestanten, die na de val van Honecker
even naar Oost-Berlijn waren teruggekeerd om de maatschappij te veranderen. Z e was haast buiten zichzelf van
woede, van tragische verontwaardiging
: het Oostduitse volk was in de val van
de hereniging getrapt, het had zijn eigen bevrijders, de mensen van Neites
Forum en andere ex-gevangenen, een
dolksteek in de rug gegeven. En dat
een rechtse DDR geen pathetische reactie was tegen een pseudo-linkse dictatuur, dat bleek twee maanden later
bij de gemeenteraadsverkiezingen : alleen Berlijn oogt nog rozerood. Maaide politiek maakt in dit, eigenlijk al wat
achterhaalde, interview met Hilmar
Thate, ook nog even plaats voor de
kunst, de kunst van Mozart en de
Herrmanns.

Anti-Verlichting
Hoe beviel U (Ie ervaring om als acteur in een opera mee te spelen ? Hebt
U ooit iets vergelijkbaars
meegemaakt,
of was dit helemaal nieuw ?
Bij het werk met stukken van Bertholt Biecht, met de muziek van Kurt
Weill. Paul Dessau en Hans Eisler, heb
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ik mij veel met zang en muziek bezig
gehouden. Dat was zingend spelen.
Zangers hebben een andere houding
t.o.v. hun werk dan wij. Zangers zijn
een vriendelijker soort mensen dan acteurs. Wij worden in ons beroep ertoe
uitgedaagd 0111 de vragen hard te stellen, de stukken provocatiever te benaderen. Zangers zijn op de eerste plaats
bezig met hun stem. hun techniek.
Komt daar nog bij dat het beroep van
zanger in gevaar is gekomen door de
commercialisering. Produkties worden inwisselbaar, het bijzondere gaat
verloren. Zangers zijn geen zingende
toneelspelers. Het acteren moet ten
dienste staan van de eisen van de zang.
Toch is een vergelijking mogelijk. Mozart isShakespearedie musiceert. Het
veelvoud aan dimensies, het musicaal
realisme is bij Mozart groot, maar het
wordt er niet uitgehaald als je er oppervlakkig mee omgaat.
De figuur van Bassa Selim werd in
het verleden meestal voorgesteld als
een relatief kleurloze figuur, die op het
einde zijn 'verlichtingsfilosofie' meedeelt. I11 deze voorstelling zijn de motieven van Bassa Selims handelen, zijn
liefde voor Konstanze geloofwaardiger
geworden. Daaruit ontstaat dan tenslotte die politieke beslissing.
Deze interpretatie is tot stand gekomen in dialoog met de Herrmanns. Ik
ben geen acteur die zich zonder meer
iets door de regie laat voorschrijven.
We waren het eens over Mozarts realisme, over liet belang van het verhaal,
over de vaststelling dat alle personages
moeten tonen hoe ze getroffen worden
door verwarring en ontgoocheling,
door verlangen naar liefde en angst
voor het verlies van de liefde, door
doodsangst. Het verhaal gaat over de
vulgariteit én de gevoeligheid van de
figuren. Zij zijn als het ware in hun
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Herrmann
existentie 'ingesnoerd'. Mij interesseert Bassa Selim niet als de man van
de Verlichting. Hij heeft zijn eigen,
uiterst moeilijk verhaal en bij het slot
komt hij tot een inzicht, niet omdat hij
wijs is geworden, maar omdat hij van
Konstanze houdt. Omdat hij zo'11 grote liefdesgeschiedenis beleeft, weet hij
dat hij met geweld niets vermag, en dat
ook niet wil.
Deze 'anti-Verlichtingsopvatting'
van Bassa Selim is ook merkbaar in het
t o e g e v o e g d e gedicht van T h o m a s
Brasch, waarin hij o.a. zegt : "Verntiiifl
lieisstdieseKrankheit".
De monologen
van Bassa Selim waren naar ons oordeel lang niet zo belangeloos en de
tekst van het libretto klinkt vaak te
betekenisloos. Ik heb opgemerkt dat
ook Bassa Selim de kans moest krijgen
zijn 'aria' te zingen, om zijn denken
duidelijk te maken. Daaruit onstond
de idee 0111 met Brasch te praten. Het
moest, volgens ons, 0111 woord en muziek gaan, en hij zegt dan ook: "Ist demi
kein Wort in meiner Sprache, das sie in
Rausch versetzt wie Wein." De idee is
dat muziek dronken maakt, dat muziek een roes kan veroorzaken, een
soepeler overgang naar emotionaliteit
mogelijk maakt. Het woord op zich
heeft het moeilijker : Bassa maakt hier
duidelijk dat hij helaas niet zingen kan
of mag. "Hoe vertel ik mijn liefde zonder muziek ?" Alleszins is de traditie
van Bassa Selim als 'filosoof van de
rede' volkomen ongeloofwaardig : hij
heeft zijn eigen verhaal, en hij moet
verschrikkelijk hard aan zichzelf werken om tot dat finale inzicht te komen.
In het begin heeft hij dat inzicht helemaal niet, en daarom probeert hij met
machtsmiddelen tot bij Konstanze te
komen : dat is zeer realistisch. Als hij
echt van haar houdt, dan probeert hij
haar met alle mogelijkheden te krijgen.

Cultureel

Debâcle

Bij liet Schiller-Theater liebt U enkele
jaren geleden in Leben Gundlings Friedrich von Preussen Lessings Schlaf
Traum Schrei van Heiner Millier gespeeld. Ook een stuk dat een discussie
inlioudi met de traditie van de Duitse
Verlichting, uiteraard vanuit een lieel
andere gezichtshoek dan Mozart. Ziet
U desondanks een verband ?
Als Heiner Miiller zich bezighoudt
met de Duitse geschiedenis, en daarvoor aanknoopt bij Friedrich de Tweede, en bij Lessing, en op die manier de
oorsprong van de Pruisische traditie
loont, dan heeft hij het natuurlijk vooral over de gevaren die in het Duitsland
van nu nog bestaan, de trauma's van na
de oorlog. H ij klopt de geschiedenis af
en onthult dat er eigenlijk niet zo veel
veranderd is. De deling van Duitsland
is een logische geschiedenis, het fascisme was geen bedrijfsongeval.
Tien jaar geleden bent U, zoals U het
uitdrukt, 'van samenleving
veranderd'.
U bent uit de DDK weggegaan en U
woont nu in West-Berlijn.
Daarover
hebt U onder andere gezegd dat liet artistieke klimaat in de DDK zo slecht
geworden was, omdat de hete cultuur zo
verschrikkelijk gebureaucratizeerd was.
Hebben uw 'verandering van samenleving' en die bureaucratie iets met elkaar
te maken ?
Het 'buitensmijten' van de zanger
Wolf Biermann in 1979 was voor vele
mensen in de kunstwereld een teken
om in verzet te komen. Een verzet
waar het systeem uiteraard niet op gereageerd h e e f t . De Biermann-geschiedenis is eigenlijk de inleiding geweest van de politieke catastrofe waarin de DDR terecht gekomen is : het
culturele en ook psychologische débâcle waarin die Honecker-bandieten het
land hebben doen belanden. Het kapolgaan van het Berliner Ensemble
heeft ook met ons vertrek te maken
maar dat was niet beslissend : ik vond
het enkel verschrikkelijk dat precies
het theater van Biecht stuk ging door
bureaucratisering, door ritualisering,
door het carriérisme van mensen als
Manlied Wekwerth die meer in de politiek dan in de kunst bedrijvig waren,
door erfgenamen van Brecht die een
soort miniatuur-kapitalisme bedreven
hebben.
We hebben Oost-Duitsland verlaten
omdat we f u n d a m e n t e e l niet meer
konden leven met die Honecker-gruwel, terwijl we geen kans meer zagen
daar ook maar iets tegenover te plaat-

sen. Toneelspelen betekent werken
voor het heden, schrijven kan je misschien nog doen voor de schuif van je
b u r e a u . We hebben niet met veel
trompetgeschal het land verlaten : ik
heb veel kritiek op de Bondsrepubliek,
en ik beschouw deze ontwikkeling niet
als het ultieme geluk. Op dit ogenblik
zie je in het Oosten de mislukking van
een poging, die door korruptie verraden is, terwijl het in het Westen die
overvloed aan geld en rijkdom is die
liet land enigszins Un-geisti gmanki. Ik
schrik op als ik zie hoe Helmut Kohl
een land regeert, dat is angstaanjagend.
Bestond in het begin van de 80er jaren al het algemene gevoel dal de pogingen van de DDK om een 'ander Duitsland' op Ie bouwen geestelijk volkomen
mislukt waren ?
Het gevoel dat dit de rechtstreekse
weg naar de catastrofe was bestond al
eerder. We hebben daarvoor gewaarschuwd, maar we hebben weinig solidariteit ervaren. De mensen die het nu
luid uitschreeuwen over vrijheid, dat
zijn heel andere mensen. Het gaat er
nu om ervoor te zorgen dat niet ook de
laatste restanten van dit maatschappelijk experiment ten gronde gaan.

Beweging
Hoe waren uw gevoelens toen begin
november 1989 de DDK ineen stuikte ?
Niet de DDR als dusdanig stuikte
ineen, enkel de heersende kliek. De
hele bevolking heelt zich toen in beweging gezet, iets wat ik absoluut niet
meer had verwacht. Dat hebben we
altijd gezegd : "Beweging ! Beweging
!". Er mag geen stilstand zijn. Het was
een verhaal in twee delen : het ineenstuiken van hel criminele systeem van
de "Staatssiclierheit" en tegelijk, in het
begin toch, het ontwaken van zeer grote "Verniinft". De manifestatie van 4
november in Oost-Berlijn, waar mijn
vrouw en ik aan hebben deelgenomen,
was voor mij persoonlijk de meest indrukwekkende politieke belevenis die
ik heb meegemaakt : geen pogromstemming. geen Deiitscliland einig Vaterland-gebrul. Het gingenkei om democratische veranderingen in deze
D D R . Daarna is de stemming omgeslagen : eenmaal de vrijheid als principe verworven, heeft zich er helaas veel
gepeupel tussen vermengd, heel wat
neo-fascisten ook. Je moet dat ook
begrijpen : de mensen in de DDR
moeten eerst zichzelf terugvinden. Ik
heb geen schrik voor een ééngemaakt

Duitsland, als hel maar op een democratische manier groeit. Gevaarlijk is
enkel de annexionistische houding van
de Westerse politici. Z e zeggen vereniging maar bedoelen inbeslagname.
Ik vind het heel gevaarlijk dat in de
éénwording van Duitsland het hele culturele en psychologische groei- en toenaderingsproces vergeten wordt, en de
hele discussie gevoerd wordt op het
niveau van de markt en de economie.
Elke oproep tot omzichtigheid wordt
tegenwoordig onmiddellijk verketterd.
Dat is een gevaar dat kan escaleren.
Het tempo waarmee iemand als Kohl
zijn gang gaat, is ongezond en getuigt
van een totaal gebrek aan historisch
besef, het is lage hebzucht. Je moet
geen laarzen meer aantrekken om een
land te veroveren, je kan het gewoon
opkopen. Die oude Vaterland-idee is
negentiende-eeuws reactionair gedoe.
Verstandige politici als Genscher, Von
Weiszacker en Brandt zeggen dat liet
enkel nog om Europa kan gaan, om
een veel verregaander integratie.

Bananenroes
Bedroeft de recente evolutie van de
DDK u?
Neen, je kan niet verwachten dat na
veertig jaar Stalinisme, waarbij de hele
idee van het socialisme verraden is, de
mensen zich gedragen als wezens met
een bewonderenswaardige traditie.
Uit hun 'bananenroes' kan zich een
eigen politiek en economische DDRdemocratie ontwikkelen. Als je omwille van het Stalinisme het hele socialistische model op de vuilnisbelt zou
gooien, dan moet je ook het hele christendom afschaffen omwille van de Inquisitie, dan moet je het kapitalisme
omwille van het fascisme veel fundamenteler in vraag stellen.
Ik ben niet tegen Duitse éénmaking,
ik ben tegen H EReniging. Ik ben voor
een hogere eenheid, als "negatie van de
negatie". Het kan toch niet dat twee
naties die veertig jaar gescheiden waren en bovendien nog een veel langere
historische traditie van verdeeldheid
kennen, gewoon bij elkaar gesmeten
worden. Het is een leugen dat Duitsland voordien zo sprookjesachtig was.
Hel sterke ene Duitsland heeft twee
wereldoorlogen veroorzaakt. Deze
bevolking, de derde generatie na het
fascisme, moet ook democratie leren,
en verdraagzaamheid en nabuurschap.
Dat is een moeizame weg.
Vaclav Havel, in zijn boekje Poging
om in de waarheid te leven zegt dal de
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stalinistische,
'post-totalitaire'
dictatuur meer gebruik maakt van de leugen,
dan van fysiek geweld.
Hel fascisme was leugen én geweld.
Binnen liet fascisme als systeem was
geen mogelijkheid tot correctie. Het
stalinisme heeft natuurlijk fascistische
trekken, maar binnen het algemene socialistische of marxistische model bestaat er wel mogelijkheid tot bijsturing.
Fascisme kan je niet positief bekijken,
terwijl het socialisme, op wereldniv e a u , veel d e n k m o d e l l e n a a n r e i k t .
V o o r L e n i n stond de klassenstrijd
voorop. Stalin heeft naar binnen een
politiek van de terreur gevoerd, en
naar buiten een politiek die hem liet
voortbestaan, zoals ook Honecker een
buitenlandse politiek voerde in de richting van het Westen ("daar bevinden
zich de echte Wendeltlse : de Westerse
politici die plots hun lieve woordjes aan
het adres van de Honecker-kliek vergeten zijn"). Stalin en H o n e c k e r hebben hun eigen volk veracht. Stalinisme
is niet te corrigeren.
Maar bestaat er dan een zogenaamd
socialistisch land dat zich van binnenuit verandert, dat zichzelf corrigeert ?
Gorbatsjov onderneemt een moediEintfiihrung aus dein
Serail (De Munt) ge p o g i n g om de aanwezige m a a t Foto O. Herrmann schappelijke krachten te democratise-

ren. De keerzijde van de medaille is
natuurlijk dat het kapitalisme onmiddellijk op de trein gesprongen is. Het
zijn Kolil en Dregger die zeggen dat de
mensen de linkse stellling m o e zijn. Z e
zijn het Stalinisme moe, dat is iets anders. Het bewijst hoe weinig de leidende kringen in liet Westen bereid zijn
met inzicht of met zin voor tegenspraak de Duitse geschiedenis in ogenschouw te nemen : het gevecht om de
macht is belangrijker clan de waarheid.

Vrijblijvend cynisme
We hebben zeer weinig over theater
gesproken.
De gebeurtenissen gaan sneller dan
het theater. Het Duitse theater moet
verwerken wat er nu gebeurd, uitdrukken wat de Duitse realiteit vandaag
voorstelt. Tegelijk moet men zich met
oude geschiedenissen gaan bezighouden om uit te zoeken "waar de hond
begraven ligt". Wat zijn b.v. de wortels
van het neo-fascisme en het racisme in
de DDR, dat plots bi j zoveel jongeren,
de d e r d e generatie sinds de oorlog,
naar buiten komt ? H o n e c k e r heeft
het racisme niet uitgeroeid, hij heeft
precies de leugen aangemoedigd : wat
niet mag, dat kan ook niet zijn.

Heiner Miiller heeft in zijn toneelstukken altijd deze dubbelzinnigheid
in
Duitsland
benadrukt.
Is hij daarom
misschien op dit ogenblik een bijzonder
actueel auteur ?
Heiner Müller is de dubbelzinnigheid van Duitsland in persoon. Ik geloof dat zijn teksten ook tegenwoordig
zeer veel stof bieden, dat je er zeer
goed mee aan de slag mee kan gaan.
Maar ik weet niet of hij op dit ogenblik
nog in staat is om zich zo authentiek uit
te d r u k k e n als hij v r o e g e r g e d a a n
heeft. Hij werd d o o r het Oost-Westconflict eigenlijk uit elkaar gereten, bijna letterlijk, omdat hij zowel in hel
oosten als in hel westen woonde, en
aan beide kanten over behoorlijke privileges beschikt. Precies d a a r d o o r is
hij de laatste jaren niet meer zo krachtig geweest in zijn uitspraken. V o o r dien werkte hij veel anarchistischer,
veel agressiever : de laatste jaren was
hij een soort salonleeuw, en dat heeft
hem geschaad. Hij is erin geslaagd in
het westen een paar intellectuelen te
verbluffen, die helemaal week werden
in hun knieën als hij voorbijkwam, en
die niet meer de juiste vragen konden
stellen. Z i j hebben hem niet m e e r geconfronteerd met zijn vrijblijvend cynisme. Het is niet zijn zwarte ironie die
mij ergert - die heeft Vitrac of Kafka
ook - maar de oppervlakkigheid, de
banaliteit daarin, die zelfgenoegzaamheid, daar kan ik niet tegen. Telkens
als Miiller cynisch wordt, laat de kunstenaar in hem het afweten.
Moeten we dan nog een tijdje wachten tot het 'nieuwe Duitsland' in het
theater zichtbaar wordt ?
Neen, de kunstenaars moeten daar
m e t e e n mee beginnen. Mijn v r o u w e n
ik. mijn vrienden, wij denken elke dag
na over Duitsland, niet enkel met vrolijke gedachten, maar ook met een zekere bitterheid, met ergernis. O n s beroep is niet dat wij mooie rollen spelen,
maar wel dat wij een standpunt hebben, een houding, zoals ons dat door
belangrijke mensen als Bert Biecht,
Ernst Blocli. Marx, Luxemburg, Hegel
en Goetlie geleerd is. Dat alles m a g
ons niet gerust laten, en wij zullen de
vragen stellen zo goed als we kunnen.
Toneelspelers moeten zich realizeren
dat ze iets moeten te zeggen hebben,
anders moeten ze maar een ander beroep kiezen. E n nu m o e t e n we ons
afvragen waar we ons hier, in dit Duitsland, nog mee willen en mee moeten
bezighouden. Kunstenaars moeten
elke keer opnieuw beslissen.
Klaas Tindemans

Het Achterland
van het theater
"Utopie betekent uiteindelijk niet dolen, m a a r t h u i s k o m e n . W e zijn niet veel thuis, w e zijn niet g e n o e g thuis.
T o c h z o e k e n w e het nog steeds ei g e n s buiten, w a n t w e zi jn liefdeloos en t r o u w e l o o s , niet o p g e w a s s e n tegen
het meest nabije en het heden.(...)
De o o r s p r o n k e l i j k e g o e d e geest der utopie wordt m a a r al te g e m a k k e l i j k een d e s e r t e u r en vijand v a n de
mens, w a n n e e r hij alleen m a a r de ogen sluit en zich in de verte vermeit, w a n n e e r hij niet de s t r e n g e mystiek
is van de dichtsbijzij n d e , n u c h t e r e dingen." ( J o a c h i m S c h u m a c h e r )

" H e t o n d e r w e g z i j n , z o n d e r v a s t e p l a a t s - h o e h e e f t m e d a t s t e e d s o p n i e u w in
v r a a g g e s t e l d - g e l u k k i g m a a r . " ( P e t e r H a n d k e , Das

I .In de laatste van de Zestien Scènes
verschijnt Jan Joris Lamers temidden
van een koffiedrinkend gezelschap
met een kinderkroon op het hoofd.
Hij doet veel te veel klontjes suiker in
zijn koffie. De anderen, glimlachend,
niet begrijpend, gegeneerd, kijken toe.
Lamers als allegorie van de theatermaker in onze moderne, nog steeds burgerlijke samenleving : de outcast, maar
dan niet in de gedaante van de revolutionaire beeldenstormer, maar wel in
de gedaante van de clown, diegene van
wie men niet weet welk verdriet hij
achter zijn masker verbergt. De kunstenaar als kind, clown, als eeuwige
thuisloze die voortdurend rondhangt
waar mensen zijn, maar temidden van
hen zijn plaats niet meer kent. "Noem
mij de mannen en vrouwen en kinderen, die mij zoeken zuilen, mij. hun
verteller, voorzanger en toonaangever,
omdat ze mij nodig hebben, meer dan
wat ook ter wereld."(Peter Handke,
DerHimmel iiberBerlin) De scène als
verlangen naar gemeenschap.
2. Tegenover de eindscène van Zestien Scènes, de beginscène van Das
Spiel vont Fragen in de Monty (Antwerpen). Acht acteurs komen op. Slepen een grote reiskoffer naar het midden van de scène. Dan trekt iemand de
stekker uit. Volslagen duisternis.
Geen echte paniek. Wel verwarring op
de scène. Geroezemoes. Opnieuw
licht. Opluchting. De scène, het speelvlak is in de Monty omsloten door bakstenen muren. We zitten binnen, op-

gesloten. Als hier het licht uitvalt, is
het donker, nachtzwart. De reiskoffer
en de duisternis : haast cliché-beelden
van onderweg zijn en verloren zijn.
Dat zijn de metaforen die Maatschappij Discordia gebruikt bij het begin van
de enscenering van Handkes nieuwste
stuk Das Spiel vom Fragen oder die
Reise ziim sonoren Land (1989). Net
zoals Handkes "pelgrims" zijn de akteurs van Discordia op weg, met iedere
scène d i e p e r d o o r d r i n g e n d in het
"Achterland", op zoek naar de juiste
plek om Het spel van de vragen te spelen. De scène als plaats van afzondering, bezinning, bevraging.

Spiel

vom

Frageti)

3. Tegenover de beginscène van
"Das Spiel vom Fragen" in de Monty,
dezelfde scène in 't Stuc (Leuven).
Geen bakstenen muren hier en geen
volslagen duisternis. De grote ramen
aan de zijkanten worden niet met doeken afgedekt. Eén van de ramen staat
zelfs open. De warme lenteavond kan
zo naar binnen. Wat er buiten gebeurt, maakt op een of andere manier
deel uit van liet gebeuren op scène. En
omgekeerd kan de voorbijganger niet
anders dan naar binnen kijken. De
scène als plaats ergens tussen binnen
en buiten, als bemiddelaar tussen verbeelding en werkelijkheid.

Das Spiel vom Fragen
(Maatschappij
Discordia) Foto Bert
Nienhuis

Das Spiel vom Fragen
(Maatschappij
Discordia) Foto Bert
Nienliuis

Het "daarbuiten" van
de wereld
"De kunst vervalt snel mijn kind
als de kunstenaar nalaat
zich begoochelen laat
ook maar een ogenblik nalaat"
(Thomas Bernhard, Minetti)
Discordia : het gezelschap draagt de
tweedracht, de discussie, de confrontatie, het zoeken, de vraagstelling expliciet in zijn naam. Na Zestien Scènes
stelt Discordia met Handkes DasSpiel
vom Fragen de vraag naar het vragen.
Zestien Scènes komt tot stand in een
periode van politieke, intellectuele en
emotionele verwarring. De dramatische gebeurtenissen in het Oostblok
tussen september en december 1989
slaan een wereld(-beeld) aan scherven.
Tesamen met de Muur valt de OostWest opdeling met een snelheid die
niets of niemand kon voorzien. Discordia laat haar theaterwerk in die
stroom van politieke actualiteit terechtkomen. De voorstelling formuleert een eerste aarzelend antwoord op
vragen als : hoe hou je als theatermaker de scène open voor het heden ?
Hoe laat je het "daarbuiten" van de
wereld inslaan in het "hierbinnen" van
scène ? Hoe betrek je als acteur een
dergelijke ontwikkeling in je acteren ?
Hoe kan de scène in het aangezicht van
een plots totaal veranderd wereldbeeld
nog actualiteit, i.c. politiek, produceren ? Welke middelen zijn daartoe
geëigend, zowel artistiek als produktioneel ?
Zestien Scènes is een poging tol antwoord. Niet met een tekst uit het bestaand toneelrepertoire (geen enkele
schrijver zou op dat ogenblik hebben
kunnen vatten wat er gebeurde), maar
met tekstfragmenten, waarvan Discor42

dia sommige al lang met zich meedraagt. Zestien Scènes is een zeer persoonlijke voorstelling in alle betekenissen van het woord. Hoewel de enscenering begint en eindigt met de hele
groep op scène, is de collectiviteit dit
keer slechts het kader waarbinnen de
acteurs meer dan ooit in eigen naam
spreken : in een bijna drie uur durende
voorstelling nemen de Discordianen
om b e u r t , hetzij alleen, hetzij met
twee, het woord. In tijd en intentie ver
uit elkaar liggende teksten van Beckett, G o e t l i e . W a r h o l , B e r n h a r d ,
Claus, Dickens, Sophocles,... worden
opgeladen met een persoonlijke (en
dus maatschappelijke) actualiteit. Zo
krijgt b.v. de obscene passage uil
Claus' Serenade door Frieda Pittoors
in de omgeving van fragmenten Bernhard en Dickens en in de context van
het politiek wereldgebeuren een veel
s u b v e r s i e v e r e i n h o u d d a n in
Clatts/Scrihe. Zestien Scènes is een
zelf-uitspraak op een gemarkeerd moment in de tijd : toen gemaakt en op
dat ogenblik relevant.

Pelgrimage naar het
achterland
Met Das Spiel vom Fragen staat opnieuw de groep, het gezelschap centraal. Treden op : een jonge toneelspeler,
een jong toneelspeelster, een oude
man, een oude vrouw, een spelbederver, een Mauerschauer, Parzival en een
inheemse. In dat bonte gezelschap
brengt Handke een heel aantal verwijzingen naar theater, literatuur en filosofie samen. Das Spiel vom Fragen is
een lappendeken van genres. Handke
draagt zijn stuk op aan "Ferdinand
R a i m u n d , Anion Tschechow, John
Ford und die a n d e r e n " en verwijst
daarmee al onmiddellijk naar een aantal invalshoeken : de Oostenrijkse
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volkse theatertraditie uit hel begin van
de negentiende eeuw, Tsjechovs theater van de burgerlijke impasse, de intellectuele en emotionele patstelling,
de westerns van John Ford en het
Amerikaanse landschap dat op Handke een blijvende fascinatie uitoefent.
Het stuk opent met een citaat uit Dante en plaatst zich daarmee in de traditie
van de m i d d e l e e u w s e allegorische
zoektocht : Das Spiel vom Fragen als
een moderne Elckerlyc ? De figuur
Parzival verwijst naar de Graallegende
en in de moeizame manier waarop hij
tol spreken komt. draagt hij elementen
in zich van Kaspar, één van de vroegere
Handke-figuren.
Zoals Handke zich een weg zoekt
doorheen de literaire traditie, zo gaat
het gezelschap op zoek naar een vraag,
de vraag, het vragen. Een tocht die van
het "lawaaierige Voorland" leidt naar
het "stille Achterland" : een symbolische reis naar de rand van de beschaving ?
Het koffiedrinkende gezelschap uit de Zestien Scènes is vervangen door een groep van "pelgrims" die
met iedere scène dieper het "Achterland"binnendringen. Totdat zij uiteindelijk de plek bereiken, het pelgrimsoord waarvoor de tocht werd aangevat.
Op die plek : de vragenmuur, liet rad
der vragen, het vragenpaleis. Het is de
plaats waar de "vraag-vertelling" kan
overgaan in het "vraag-spel". niet andere woorden de plaats waar het "praten" kan overgaan in het "doen". Het
is het moment waarop de toneelspeler
en de toneelspeelster hun kunst kunnen tonen : het toneelspel als de kunst
van het vragen. Maar verder dan een
vragen-travestie komen ze niet. De
spelbederver, die zich opwerpt als regisseur. raakt evenmin verder dan een
vrij vage omschrijving van liet vragenspel en kan geen aanwijzingen geven
om dat spel aanschouwelijk te maken.
Hi j moet concluderen : "Und unser Allerleheiuligstes also - es hat für sich keine Form '.' Ist für sich nicht spielbar ?"
Das Spiel vom Fragen stelt de vraag
naar het theater, naar het speelbare.
Die vraagstelling naar het theater blijkt
al uit de mise-en-scène. De sinds enkel
jaren vertrouwd geworden fragmenten van een burgerlijk interieur (fauteuils, zetels, stoelen, tapijten, kamerschermen, zilveren dienblad en servies) hebben plaatsgemaakt voor een
houten vloer (een soort van verdubbelde scène) die door twee rijen voetlichten opgedeeld wordt in een voor-, midden- en achterplan, enkele verspreide

p

trapladdertjes, vooraan een grote reiskoffer, achteraan een tafel met lamp
voor de regisseur, een lichtpaneel, een
synthesizer en een wat desolaat uitziend boompje dat toebehoort aan de
inheemse en dat de enige concrete verwijzing is naar het natuurlandschap dat
Handke in zijn neventekst beschrijft.
Maar, zo vermeldt Handke zelf met
een ironie die van Discordia zou kunnen zijn, "Die Szeiienangaben
sinci
nicht unbedingt
Szenenanweiswigen."
Bij de aanvang van de voorstelling
leest Jan Joris Lamers, het tekstboek
in de hand, met een beredeneerde slordigheid en in vrij hoog tempo de regieaanwijzingen en stelt de personages
voor. De acteurs reageren soms niet.
soms glimlachend, soms verbaasd op
de hen toegeschreven reacties, bewegingen of attributen. Van een realistische invulling van die gegevens is geen
sprake. Jan Joris Lamers neemt plaats
achter aan de regisseurstafel en bedient het lichtpaneel. G e d u r e n d e de
voorstelling probeert hij talrijke lichtstander! uit waardoor de acteurs genoodzaakt zijn het licht te zoeken.
René Eljon bedient een synthesizer :
alle geluiden die Handke in de neventekst vermeldt, van het geween van een
vrouw tot het geluid van een scheepstoeter, van gefluit tot de "diepst mogelijke toon" worden electronisch gesampled. In tegenstelling tot de Zestien
Scènes zijn de acteurs voortdurend
aanwezig. Wanneer zij niet onmiddellijk bij het spel betrokken zijn, stappen
zij van de houten vloer en volgen van
opzij onopvallend m a a r geconcentreerd het gebeuren.

Typisch Discordiaans :
theoretisch

intermezzo

De hierbeschreven werkwijze krijgt
vaak het etiquette 'typisch Discordiaa n s ' o p g e p l a k t , w a a r m e e bedoeld
wordt dat het om een soort van raster
zou gaan dat op iedere tekst kan toegepast worden. Wanneer men echter
'tekst' niet beperkt tot het louter geschrevene, maar begrijpt als het geheel
van al dan niet expliciete (ook en vooral ideologische) t h e a t e r c o d e s , dan
wordt duidelijker wat de inzet is van
dat 'typisch Discordiaanse'.
Het 'typisch Discordiaanse' is in de
eerste plaats politiek. Niet in de zin van
'politiek van inhoud', maar in de zin
van een reflectie op de manier waarop

betekenis op de scène tot stand komt
en hoe die betekenis zich verhoudt tot
allerlei maatschappelijke codes. Het
negentiende eeuwse theaterrepertoire
en de burgerlijke komedie (Dumas,
Sribe. Sardou, Wilde, Shaw, Coward)
vormen een belangrijk onderdeel van
Discordia's onderzoek naar de normen en waarden die nog steeds de
m a a t s c h a p p i j en binnen die m a a t schappij het theater bepalen. Voorstellingen als Lady Windermere' s Fan,
Shaw/W iidelSardou en Private Lives
maken glashelder hoe een 'dubbele
m o r a a l ' de m e n s e l i j k e v e r h o u d i n gen.i.c. m a n - v r o u w verhouding, regeert. In het transparant maken, het
tonen van maatschappelijke mechanismen, heeft het 'typisch Discordiaanse'
iets Brechtiaans.
Het is een constant zoeken naar een
vorm van ensceneren en acteren waarin zowel acteur, personage en tekst
zichtbaar worden. Een zoeken naar
een 'tussenruimte' tussen 'spelen' en
'lezen'. Het 'lezen'(bij Discordia vaak
letterlijk) is een poging om de theaterschriftuur zichtbaar te maken en niet
te verhullen achter een realistische
speelstijl. Het klassieke theater is altijd
gedomineerd door de tekst. Men zou
de souffleur de centrale figuur van de
traditionele theaterstructuur kunnen
noemen. De souffleur zegt, leest een
tekst die aan de scène, aan de acteur
voorafgaat en waarvan de bedoeling,
betekenis of intenties de scène en de
acteur bepalen. Maar het klassieke
theater ontkent deze afhankelijkheid :
de souffleur blijft verborgen, onzichtb a a r . De illusie van werkelijkheid

wordt gehandhaafd in een zo natuurgetrouw mogelijke weergave van de
zichtbare werkelijkheid en in een psychologische duiding van de menselijke
natuur. Deze (uiteindelijk burgerlijke) werkelijkheidsopvating heeft in het
theater veel langer standgehouden dan
in de andere kunstvormen. In de postmoderne schilderkunst wordt het figuratieve opnieuw gehanteerd, maar nu
niet langer in de naturalistische traditie, maar als onderdeel van een veel
c o m p l e x e r en g e d i f f e r e n t i e e r d e r
mens- en wereldbeeld. De illusie van
een realistisch afbeeldbare werkelijkheid wordt door Discordia systematisch ontmanteld. Discordia verdubbelt op een bepaalde manier de hogerbeschreven afhankelijkheid van de
tekst, namelijk door de tekst en de
souffleur (vaak in de persoon van Jan
Joris Lamers) zichtbaar op de scène
aanwezig te stellen. Door het verdubbelen. het expliciet maken, wordt de
klassieke structuur uiteraard niet opgeheven, maar ze verliest wel haar vanzelfsprekendheid. De Discordia-acteur toont zichzelf tegelijkertijd als
personage en als souffleur van dat personage en tussen beide komt er ruimte
vrij voor de persoonlijkheid en de biografie van de acteur zelf.
Het 'typisch Discordiaanse' is datgene wat zich aan een overkoepelgnde
betekenis, een interpretatie onttrekt.
Datgene wat de Discordiavoorstellingen zo moeilijk te beschrijven maakt.
Doorheen het verhaal, de plot, worden
talloze andere draden geweven die een
'verstrooiende' werking hebben, draden die niet binnen de gangbare thea-

Das Spiel vom Fragen
(Maatschappij
Discordia) Foto Bert
Nienhuis

tercodes gevat kunnen worden : de decorelementen die ogenschijnlijk weinig
met de voorstelling te maken hebben
en vaak verwijzen naar vroegere voorstellingen, de regisseur die met het
tekstboek in de hand de voorstelling
volgt, de acteurs die niet spelen maar
toch op de scène aanwezig blijven, de
dure meubelen en de al even dure kleren, het zichtbare spelplezier van de
acteurs, het commentaar dat zij op hun
rol geven, de individuele tics, het toeval
dat in iedere voorstelling wel een kans
krijgt, de aanpassing van iedere voorstelling aan een nieuwe ruimte,,..
Deze tussenruimte tussen spelen en
lezen is bij uitstek de plaats van de
Discordiaanse ironie, ook zo typisch.

De acteur als doorkijk
Het spel, het acteren, het aanschouwelijk maken van het "allerlevendigste". zoals H a n d k e de toneelspeelkunst zo prachtig omschrijft, staat centraal in Das SpieI vom Fragen, dat als
een theateressay kan gelezen worden.
De toneelspeler en de toneelspeelster
beklagen zich erover dat zi j niet langer
in staat zijn om "met een juiste beweging op de juiste plaats een wereld te
omspannen", dat hun lichamen enkel
nog "in hun kooi lokkende apen" zijn
en niet meer "de stilte naar zich toe
( k u n n e n ) t r e k k e n , waarin de toeschouwers zich samen kunnen vinden",
dat hun bewegingen "enkel nog naar
onszelf verwijzen, in plaats van naar
buiten in een ruimte." De woorden
waarmee de grote oude verhalen verteld worden, en waarzonder er geen
verhalen bestaan (Zegen. Vloek. Liefde, Toorn, Meer, Droom, Waanzin,
Woestijn, Verdriet, Z o u t , Ellende,
Vrede, Oorlog) kunnen zij enkel nog
als vreemde woorden uitspreken. Z e
missen de kracht de lange, verstrengelde zinnen uit te spreken waarin deze
woorden opnieuw hun frisheid terugkrijgen. Handkes messcherpe analyse
van een toneelspeelkunst op een moment van crisis. Wat betekent het toneelspel nog in een tijdperk gedomineerd door technologie, consumptie,
media en massaspektakel ? Welke
verhalen kunnen nog op het theater
verteld worden ? De toneelspeler en
de toneelspeelster missen de "doorlaatbaarheid" van de ware acteur, "zodat op het einde niet hij. maar de toeschouwers zelf als toneelspeler naar
huis gaan, en wel alsof overtuigd van
hun toneelspelerschap, omdat zij pas
door hem, de doorlaat-scheppende,
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begrepen hebben dat ook zij dit altijd
belichamen en slechts in deze toneelspelersogenblikken zichzelf en hun
verwanten als de helden en eenzamen
ervaren, die wij, onze moeder, onze
vader, onze broer, onze buur in wezen
toch zijn."
Het zou verkeerd zijn hierin louter
een terugverlangen te willen zien van
Handke naar een oudere vorm van
theatermaken, ook al noemen de beide
toneelspelers zich "spookbleke navolgers van onze voorgangers". Het verleden, de traditie krijgt bij Handke niet
zelden een mythische dimensie. Vandaal de tot in den treure aan hem gerichte verwijten van realiteitsvlucht, esthetisering van de werkelijkheid, conservatisme, mystiek, pseudo-filosofische pathetiek,... Het zijn commentaren die aan de inzet van H a n d k e s
schrijven voorbijzien. Handke zoekt
naar een spreken, een taal waarin opnieuw ter sprake kan komen wat op dit
ogenblik in onze cultuur onbesproken
blijft. De natuurervaring is een van de
belangrijke ervaringen waarvoor onze
samenleving nog nauwelijks woorden
heeft (om de simpele reden dat er bijna
geen natuur meer is, laat staan natuurervaring) en die Handke de laatste
tien jaar in ieder boek opnieuw 'ter
sprake' laat komen. De stilte, de langzaamheid, de duur, de afwezigheid,...,
zijn andere dergelijke vergeten ervaringen die allen op een bepaalde manier naar een vorm van 'passiviteit' en
'ontvankelijkheid' verwijzen. Vanuit
dat oogpunt is Handke een politiek
schrijver en de bitsige controverses
rond iedere nieuwe publicatie bewijzen dat hij dat ook is.
Wat heeft dit uiteindelijk met 'acteren' te maken ? Alles. Is het immers
niet de taak van de toneelspeler om het
'allerlevendigste' vorm te geven, speelbaar te maken ? De houding waar het
Handke om te doen is, is een houding
van 'vragen'. Waarmee geen encyclopedische nieuwsgierigheid bedoeld
wordt, geen vragen naar feiten, data,
samenhangen, evenmin staat het vragen voor een metafysisch verlangen
("Vragen en openbaring spreken elkaar ook tegen"). Handkes personages gaan op zoek naar "de ontdekking
van een vraag" : "Geen hogere steigering van de werkelijkheid dan door het
ontdekken van een vraag", zegt de
spelbederver, en verder nog : "Ook de
tijd van de orakels is voorbij, niet ?
Niet 0111 op een vraag een antwoord te
krijgen, zijn we immers op weg gegaan.
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maar om in de stilte van vroegere orakelplaatsen uit te zoeken wat vragen
betekent." Het gaat niet om het geven
van antwoorden, maar om het hebben
van vragen.

Schauen
'Vragen' als een vorm van openheid,
van 'verwondering'. Een manier van
omgaan met de dingen die er niet op
gericht is de verklaren, maar die de
dingen laat 'zijn' : "En hoe beschrijf ik
het schone ? Met één woord : Daar".
Geen pogen. 0111 te begrijpen (dat altijd functioneel is) maar een vorm van
belangeloos tonen. Hoe kan de acteur
deze openheid, dit "zuivere, stille vragen-hebben, vraag-zijn en gevraagdzijn"spelen ? O p e e n bepaald ogenblik
roept één van de personages wanhopig
uil : "Mijn God. moet ik dan spelen '?
Bovendien weet ik dat ik iemand ben.
die het niet leren zal, goed te spelen,
dat mijn enige weg het niet-spelen is."
Vindt de acteur in het 'niet-spelen' opnieuw de verwondering, de openheid,
de manier waarop een kind omgaat
met de dingen ? Kan hij in zijn nietspelen de "apenkooi" openbreken en
opnieuw naar buiten wijzen ? Wordt
hij dan de door Handke beschreven
"doorlaat" op onszelf, op de werkelijkheid, de bemiddelaar tussen binnen en
buiten ?
Bij het lezen en herlezen van deze
passages bij Handke heb ik steeds vaker zitten denken aan uitspraken van
Jan Ritsema en aan voorstellingen als
Hel Heengaan en Willgenslein.
Aan
andere voorstellingen van Discordia
en meer recent aan Slella van Anne
Teresa de Keersmaeker. Voorstellingen die op een of andere manier, hoe
verschillend ze onderling ook mogen
zijn. de grenzen tussen acteren en nietacteren verwarren en in hun lichamelijkheid en zinnelijkheid ook de blik
van de toeschouwer verwarren. Voorstellingen die niet alleen van de acteurs
een andere manier van acteren vragen,
maar ook en vooral van de toeschouwers een andere manier van kijken verlangen. Het afstandelijke kijken (gericht op interpretatie, betekenis, begrijpen) wordt vervangen door een
participerende blik die zich verliest in
hetgeen hij ziet. die zich verwondert.
Een voorstelling als HeI Heengaan
krijgt alleen gestalte in deze blik van
verwondering. De openheid van de acteurs heeft zijn spiegelbeeld in de
openheid van de toeschouwer.

Das Spiel vom Fragen (Maatschappij
Schaliën noemt Handke deze manier van kijken die bemiddelt tussen "al
te nabij en al te ver" : "Het belangeloze
kijken waarin een ding alle andere vertegenwoordigde. De afwezigheid waarin ik des te meer aanwezig was." Zijn
de voorstellingen van Discordia geen
oefeningen in dat Schauen, die andere
manier van kijken ? Niet alleen naar
het personage, maar ook naar de acteur, niet alleen naar het decor, maar
ook naar de objecten, niet alleen naar
het stuk, maar ook naar de schriftuur?
In het Schauen ligt een ethiek besloten. Wanneer men Handkes schrijven
een mystiek schrijven wil noemen, dan
in elk geval de "mystiek van de dichtsbijzijnde, nuchtere dingen" waar Joachim Schumacher hel in hoger geciteerde passage over heelt. Een mystiek van het concrete, het materiële,
het zintuiglijke, het lichamelijke, het
menigvuldige, het kleine, het nabije...
De scène is bij uitstek de plaats van een
dergelijke mystiek, als ontmoetingsplaats tussen de concreet lichamelijke
aanwezigheid van de acteur en de concreet lichamelijke aanwezigheid van de
toeschouwer. Das Spiel vom Fragen
eindigt dan ook met een aanspreking
van het publiek in de vorm van een
vraag : "Warum ? Warum ? Warum ?
Die Rose ist ohne warum ? Und du ?
Unddu ? Und du ?" Theater is datgene wat gebeurt tusen de blik van de
toeschouwer en de blik van de acteur.
In die wisselwerking wordt de toeschouwer op zijn beurt toneelspeler.

Discortlia) Foto Bert

Atopie
Het "Achterland" is geen naïef utopische ruimte, geen vlucht uit de werkelijkheid naar een plaats waar alles
beter zou zijn. In plaats van een 'utopie' zou men Handkes Achterland met
een term van Roland Barthes een 'at o p i e ' k u n n e n n o e m e n . De utopie
schildert een wereld die in zijn volmaaktheid radicaal tegenover de onze
staat. Achter de utopie wordt het geloof zichtbaar de bestaande werkelijkheid volledig te kunnen veranderen.
In zijn extreme vorm kan het utopische
denken leiden tot een naïef optimisme.
De 'atopie' is bescheidener in haar opzet, meer betrokken bij de concrete
dingen en precies daarom misschien
een haalbare strategie : "De atopie is
geen uitweg uit de werkelijkheid, maar
een opening in een vastgelegde wereld
van betekenissen." (1) De atopie als
een ruimte tussen ergens en nergens,
niet tegenover, maar binnenin en toch
buiten. Het "Achterland" als een atopische ruimte waar het "vragen" een
poging is om op een andere, concretere, zintuiglijkere, lichamelijkere manier naar de werkelijkheid te kijken, te
schauen.
Ook de politieke dimensie van het
theater van Discordia kan als een 'atopie'beschreven worden. Het gaat Discordia niet om een frontale aanval op
het burgerlijke theater, op de burgerlijke ideologie, maar om een subtielere

Nienlmis

vorm, een complexere strategie van
kritiek : de ironie. De ironie als atopie
: "dat wil zeggen dat men bewust doet
alsof men binnen dat bewustzijn (=
het burgerlijke bewustzijn, EJ) blijft en
het van geval tot geval ondergraaft,
afbreekt en omverwerpt, als een suik e r k l o n t j e dat in water wordt gedoopt." (2) Met de metafoor van het
suikerklontje kom ik terug bij hel uitgangsbeeld van dit artikel : Jan Joris
Lamers met kinderkroon op het hoofd
en teveel suikerklontjes in zijn koffie
temidden van een burgerlijk gezelschap.
"Een man kan niet opnieuw kind
worden, of hij wordt kinderachtig.
Maar is hij niet verheugd over de naïviteit van het kind, en moet hij er niet zelf
weer op een hoger niveau naar streven
zijn waarheid te reproduceren ?" (Karl
Marx, Grundrisse der Kritik der politisclien Okonomie)

Erwin Jans

Noten :
1. J.F. Vogelaar, Teivgsch rijven, Bezige
Bij. A dam, 1988, p. 244.
2. Roland Barthes,geciteerd in J.F. Vogelaar .idem.
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Peeters, Elvis

Elvis Peeters is niet in de eerste plaats een theatermaker, maar
een schrijver. Hij begon zijn schrijversloopbaan als uitgever en
redacteur van hel 'beruchte' punkfanzine DUS (1978-79). In 1980
verscheen hij als dichter-performer aan de zijde van Didi de Paris !
In 1981 stichtte hij mee de rockgroep Aroma di Amore waarvan hij
als zanger en tekstschrijver aantrad (2 L.P.'s, 3 mini-L.P.'s, 1 maxi
en I single).
Reeds in 1983 toonde hij zijn interesse voor het theater als
acteur-muzikant in de door Mark Wijns geregisseerde versie van
Hartstuk van Heiner Miiller (Mark Wijns regiseerde onlangs Hel
uur van de aap). Deze produktie werd o.m. opgevoerd in Stuc te
Leuven.
In 1988 bracht hij met Aroma di Amore-gitarist Fred Angst een
cabaretprogramma Het beest in de mens, waarvan tot nog toe 75
voorstellingen werden gespeeld (65 in Nederland).
Verder schreef hij nog het scenario voor het in 1988 in eigen
beheer uitgebrachte stripalbum Tango Mortale (tekeningen : Clasen
a.k.a. Chester Fondue), naast gedichten, luisterspelen en kortverhalen, waarvan alleen her en der enkele gedichten werden gepubliceerd (o.a. in Heibel. Dietsclie Warande en Belfort).
Het uur van de aap is niet zijn eerste toneeltekst maar wel de eerst
geënsceneerde. Voordien schreef hij Gras aan de Horizon, een
soort absurde soap-opera (met muziek van Fred Angst die ook nog
op het programma van "Chiens de Siècle" staat).
Elvis Peeters is een traag schrijver. Schrijven, schrappen, herschrijven, herschrappen. Het uurvan de aap ontstond in samenwerking met Nicole Van Bael die mee discussieerde over de inhoud,
nalas en vooral schrapte.
Elvis Peeters

46

ETCETERA 30/90

Het uur van de aap is een monoloog van een vrouw die zich een
aantal relaties herinnert. Relaties met mannen. Mannen uit zeer
uiteenlopende milieus. Een dichter, die later zelfmoord pleegt.
Een brandweerman die haar redde van een gewisse dood in een
brandend spookpaleis. Z e trouwt met hem en hij zal later haar
borsten adopteren. Een historicus die zich, na het weggaan van zijn
vrouw, door zijn obsessie voor de drieduizend jaar oude, gave
mummie van een Egyptische prinses liet meenemen. Hem ontmoet
ze in Cairo. Daartussen, via de dichter, schuift nog een vierde man.
Deze Roman von Schleissinger, een (fictieve ?) negentiende eeuwse
dichter uit Wenen zorgde via zijn performances voor heel wat
opschudding in de Weense salons. Elk van deze mannen kan haar
leven niet vullen. Alleen de dood wat dichterbij brengen.
De schriftuur van Elvis Peeters getuigt van een subtiele poëzie,
een gevoel voor het kleine, precieze formuleren van 'begrippen'. De
tekst wordt gedragen door een structuur die onmerkbaar, ondanks
de fragmentering, haarfijn in elkaar past. Een juweeltje dat moet
gekoesterd worden en dat een voorzichtige schroom bij het ensceneren eist. Sterke handen die deze weelde draeen kunnen.
Dirk Verstockt

Het Uur van de Aap

Ik begin een nieuw leven, zei hij.
Een beter dan dit. Want ik zit strop
nu, zei hij. Dal is hel laatste wat ik
van hem heb gehoord, hel inhaken
van de h o o r n niet m e e g e r e k e n d .
Kon ik welen dal hij bedoelde : een
leven na de dood '?
Ik hoop dat liet hem bevalt.
Ik zit strop : de meeste van zijn
hints heb ik altijd pas achteraf begrepen.
Van welke bloemen hield hij nu
het meest ?
Misschien moet ik eens een biologisch tuinier om raad vragen. Of er
geen bloemen zijn die de wormen
weghouden.
Ik heb nooit bloemen van hem
gehad. .1 ij bent zelfeen bloem, zei hij
en hij gaf me wat water.
Ik vraag me nog steeds af welke
bloem ik in zijn ogen was. Een narcis
misschien.
En waarom ik een bloem ? Beschouwde hij zichzelf als een bij ? De
bij bevrucht de bloem mei h a a r
pootjes, niet mei haar angel.

We gingen vaak samen wandelen
in hel provinciale park. Z e hebben
daar prachtige bloementuinen.
Soms word je er overweldigd door de
geur. De bloemen zi jn er ontzettend
zoet. Je ruikt er de honing doorheen, beweerde hij.
Maar hij hield niet zomaar van
bloemen. Hij waardeerde ze op zijn
manier. Omwille van hun namen en
de beelden die ze opriepen. Guldenroede. maagdenpalm, judaspenning,
... Ooit gaf ik hem een plantenboek
kado. Hij klasseerde het onder de
tientallen dichtbundels die hij bezat.
Zijn favoriete dichter was Roman
von Schleissinger. Een O o s t e n rijker. Een soort T h o m a s Bernhard
uit de negentiende eeuw, volgens
hem. D o o r de officiële literatuurkritiek niet gewaardeerd. Hij moei
e e n m a n n e n h a t e r zijn g e w e e s t .
Hoewel hij zelf een man was. Maar
hij liet zich kastreren. Nota bene
loen hij zo oud was als ik nu - en ik
heb nog niks bereikt. Zijn wegge-

sneden ballen liet hij mummificeren
en d a a r n a inleggen in goud. Hij
droeg ze als zeldzame juwelen aan
een kettinkje rond zijn hals. R o m a n
von Schleissinger. Vier jaar later
stierf hij aan siffilis.
Je hebt niet geleefd als je niet ergens aan sterft, schreef hij in een van
zijn laatste gedichten.
Wat zou hij geschreven hebben,
bengelend aan zijn koord ? Ik ben
aan het leven verhangen ?
Of : Je hebt niet geleefd als hel
niet adembenemend is geweest ?
Dichters welen het allemaal zo
belangrijk voor te stellen : hel leven,
de dood. de vrouw,...
Z e wikkelen hel in gewichtige
w o o r d e n . D a l vinden ze zinvol.
Dichters hebben mooi pralen.
Het leven, de dood, de vrouw,...
Ik zou niet weten wat ik erover
moet zeggen. En het gekke is dal ik
er niet kan over zwijgen. Nee..., gek
is hel niet. je wórdt er gek van, hel is
vreselijk.

Wal was ook weer hel adres van
de historicus ? Ik ging hel niet vergeten, had ik hem beloofd.
Ik herinner mij niet meer het telefoonnummer dat ik hem heb gegeven. Wal ging er trouwens op dal
moment door mijn hoofd dat ik hem
zomaar een nummer opdiste ? Wou
ik hem maar wat op de mouw spelden mei de bedoeling nooil meer
iets van hem le horen ? Maar ik gaf
hem mijn adres.
De historicus. Een intrigerende
m a n . Saai, m a a r geschift. Veel
meer kan je van een man niet verlangen.
Het waren drie leerrijke dagen.
Bovendien had ik nog nooil gevrijd
mei iemand die mijn vader had kunnen zijn. Ook drie leerrijke minuten.
Talaad H a r b Avenue, Cairo. Z o
was het. Soms woont hij ook in Parijs. Maar alleen als hij in Frankrijk
verblijft. Z o heeft hij het mij gezegd.
Misschien moei ik hem toch maar
schrijven.

Waarom moest de dichter in mijn
leven als eerste sterven ? Waarom
niet de brandweerman in mijn leven ?
Ik ben getrouwd met de brandweerman drie maanden voor ik de
dichter leerde kennen. De dichter
zetle mijn hart in vuur en vlam. De
rook kwam mijn neus en mijn oren
uit. Maar de brandweerman vroeg
alleen verwonderd naar mijn merk
van sigaretten.
De b r a n d w e e r m a n was g e e n
b r a n d w e e r m a n uil principe. Hij
werd het door de omstandigheden.
Hij had altijd graag matroos willen
worden, maar op een schip werd hij
zeeziek en brandweerman vond hij
een goed kompromis : niet op zee en
toch dicht bij hel water.
Ik ben van hem gaan houden, niet
uil principe maar door de omstandigheden. Ik leerde hem kennen op
de kermis. Ik bevond mij in hel
spookpaleis toen daar brand uilbrak. D a a r n a paniek. Reeds zwaaide Magere Hein naar mij met zijn
zeis als plots de brandweerman me
in zijn armen nam en me door de
vlammen heen in veiligheid bracht.
Achteraf bleek hel allemaal niet
zo erg geweest te zijn. Er waren geen
gewonden en de zeis was van plastiek.
M a a r de a r m e n van de brandweerman lieten mij niet los. Een
jaar later heb ik hem getrouwd in
smetteloos wit. Soms kan het leven
van zo'n eenvoud zijn dat hel alle
begrip le boven gaal. Eenvoudige
dingen kunnen wij niet begrijpen
omdat wij alleen hel ingewikkelde
uil de doeken kunnen doen.

De b r a n d w e e r m a n was ontzettend lief voor mi j. Ik denk dat hij mij
echt zag als zi jn vrouw.
Hel moet een harde klap geweest
zijn loen ik hem vertelde van de
dichter. Maar hij liet niks merken.
Hij bleef lief. Misschien ging hij wal
roekelozer tewerk bij hel blussen
van branden, ik weet het niet. Builen die ene keer op de kermis heb ik

hem nooit meer aan het werk gezien
als b r a n d w e e r m a n . Misschien liet
hij 's nachts als hij alleen was slil zijn
tranen vloeien. W a a r o m niet ? Hij
hield van de zee en tranen zijn zout
en je wordt er niet zeeziek van. Tranen m o e t e n voor h e m een goed
kompromis zijn geweest.
Ik heb van nature altijd een argwaan gekoesterd tegenover cle liefde. Niel dat ik niet in de liefde geloof, maar ik vind haar le groot voor
een mensenleven. Je krijgt ze er
nooit helemaal ingepast. Dat is het
ongelukkige van de liefde. Je moei
haar eerst kapotslaan en zien welke
stukken ervan je kan gebruiken om
haar toch nog zo volledig mogelijk in
je leven op te n e m e n . Sommige
stukken zal je onherroepelijk moeten weggooien. En met de rest moei
je gaan puzzelen.
Daarom ziel de liefde eruil als een
gebroken ruit in het venster dal uitzicht biedt op je leven.
Zo'n zin zou de dichter hebben
opgeschreven. En daar zou hij uren
gelukkig over zijn geweest.
De brandweerman zou de glazenmaker hebben laten komen.
Toch had de brandweerman ook
iets poëtisch. 11 ij had een zwak voor
mijn borsten. Voor hem waren die
zo goed als zi jn kinderen. H ij gaf ze
namen : L u d w i g e n R i t a . Hijverwarde hen nooit. En als ik ze 's nachts nu
e e n s verwissel '?, plaagde ik hem,
want wal weel een man tenslotte van
borsten. Toen we trouwden wou hij
hen a d o p t e r e n . Dan hadden we meteen een gezinnetje. Ik stemde loe.
Als je Irouwt denk je niel aan de
toekomst. Nu we gescheiden zijn
heeft hij maandelijks bezoekrecht.
Hij voell zich dan steeds wat ongemakkelijk - omdat ik er ook de hele
tijd bij ben. Meestal praat hij legen
hen, soms streelt hij hen. Ik sluit dan
mijn ogen. De laatste lijd is het niet
meer zo duidelijk of hij legen hen
praal of tegen mij.
Ik weet niet of ik op hem ooil nog
verliefd zou kunnen worden. Hij
was zo zoel in alles wat hij deed. Ik
kreeg er soms tandpijn van.
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V o l g e n s d e h i s t o r i c u s h e b ik
Egyptische trekken.
Je lijkt sprekend op Wadzjitahwere, zei hij me.
Wie is Wadzjitahwere, vroeg ik
hem.
Een Egyptische prinses, zei hij.
Hij zocht een kurketrekker.
Ze is al meer dan 3000 jaar dood.
maar ze ziet er nog net zo jong en
mooi uit als de dag dat ze stierf. Er
is onnoembaar veel zorg besteed aan
haar m u m m i e . Z e is een eeuwige
schoonheid, zei hij.
De kurketrekker was zoek.
Hoe oud was ze toen ze stierf,
vroeg ik.
O n g e v e e r twintig, zei hij. O m
precies te zijn : ze stierf tussen haar
zeventiende en eenentwintigste levensjaar. Z o staat het in mijn studie.
En waaraan ging ze dood ?
Aan zelfmoord. Z e liet zich wurgen door een slaaf.
Eigenlijk was het dan euthanasie,
zei ik.
Ze was kerngezond toen ze stierf,
antwoordde hij terechtwijzend. Hij
zette de lies wijn ongeopend weer op
tafel.
Misschien was haar gezondheid
haar ondraaglijk geworden, opperde
ik. W a a r o m zouden alleen ziekte en
pijn ondraaglijk worden ? Waarom
zouden liefde, vreugde, gezondheid
enzovoort het leven niet ook ondraaglijk kunnen maken ? Onuitroeibare liefde geeft toch evenveel
recht op een menswaardige dood als
onuitroeibare kanker ?
Hij ging naar het terras dat op dit
uur danste van de hitte om een handdoek te halen.
Je vergelijkt appelen met peren,
zei hij.
Met de handdoek bracht hij ook
de geur van zeewater en zonneolie
binnen.
Het is allebei fruit, zei ik.
Maar ze smaken heel verschillend, beweerde hij.
Niet als ze rot zijn, zei ik.
Hij plooide de handdoek dubbel
en wikkelde hem om de lies wijn.
Alleen haar hals stak naar buiten.
We openen haar op de manier
waarop ze dat hier gewoon zijn, verklaarde hij en begon de fles krach-tig
met haar bodem tegen de muur te
slaan. De handdoek ving de schokken op. Dat gaf telkens een doffe
bons. Met elke schok school de kurk
een onzichtbare millimeter naar buiten.
Kan ze niet breken, vroeg ik.
Niet als de fles van een goed jaar
is, antwoordde hij.
Af en toe zette hij de fles even op
de tafel en wiste met de handdoek
het zweet van zijn gezicht, waarna hij
zijn karwei hernam. Ik hield twee
glazen gereed.

48

Zodoende brachten we een heel
stuk van de namiddag door.
Volgens de historicus had de zelfmoord van Wadzjitahwere te maken
niet een liefdesaffaire. Het arme
meisje was door een andere vrouw
van haar geliefde beroofd. Toen
overviel haar de onmacht om nog te
leven en snikkend d r o e g ze haar
meest toegewijde slaaf op haar te
wurgen. Zodat met haar ook de pijn
in haar hart zou versmachten. Je
moet mijn studie over haar en haar
graf maar eens lezen, zei hij. Haar
graf is werkelijk een pareltje.
Ik hou niet van graven, zei ik.
Ik wist toen nog niet dat ook de
dichter er een had.
Ik hou van een kerkhof, maar niet
van graven.
Als kind bracht ik vaak mijn namiddagen door op het kerkhof bij
ons in de buurt. Zelfs op het kerkhof was het minder doods dan bij ons
thuis. Toch was het er rustig en je
kon er elke week weer andere bloemen plukken. Thuis zette ik de bloemen in een vaas die ik ooit ook van
het kerkhof had meegebracht.
Mijn moeder had geen oog voor
bloemen. Het enige dat kleur aan
haar leven gaf, was haar lippenstift.
Als kind stond ik er niet bij stil dat
een kerkhof een verzameling van
graven is. Ik lette op de bloemen die
er stonden, op de insekten die er 's
zomers zoemden, op de vogels die er
sjilpten, op de stilte die er alle tijd
nam die de mensen niet meer hadden, maar ik lette niet op de graven.
Dal waren grote anomieme stenen
die zelfs in de felste hitte van de
zomer nooit behaaglijk warm werden. M a a r het wordt anders als de
dood er zich mee gaat bemoeien en
je iemand kent die in zo n graf ligt.
Als zo'n graf persoonlijk wordt. O p
de duur zie je door de graven het
kerkhof niet meer.
Maar haar graf is werkelijk het
einde, hield de historicus vol.
Dat zal wel, zei ik.
Het graf van een meisje dat stierf
van liefdesverdriet en dat na drieduizend jaar nog steeds een glimlach op
haar lippen heeft.
Daar word je koud van, zei hij.
Ik blijf daar koel bij, zei ik.
Is de liefde een voldoende reden
om zelfmoord Ie plegen ? Ik geloof
het niet. Het enige werkelijke motief om zelfmoord te plegen lijkt mij
de angst dat je anders op een andere
manier aan je einde komt.
Pang ! Met een droge knal vloog
de kurk van de wijnfles. Ik schrok en
liet de beide glazen vallen. De historicus besproeide de scherven. Maar
er bleef nog genoeg wijn in de fles
om de woorden 'liefdesverdriet' en
'zelfmoord' en voor mijn part ook
het woord 'dichter' te verdrinken.
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De zon liet weer lange schaduwen
naast de dingen vallen.
Voor een Oude Egyptenaar was
een schaduw iets persoonlijks, zei de
historicus. Zoals de ziel iets persoonlijks is.
Een mooi gegeven voor een dichter, zei hij. M a a r wij weten dat een
s c h a d u w een n a l u u r f e n o m e e n is.
De wetenschap heeft de dichtkunst
veel ontnomen.
Ik had geen zin om aan dichters te
denken, dus dacht ik maar aan de
brandweerman. Of ik hem alimentatiegeld zou durven vragen om mijn
borsten grool te brengen.
Kenden de O u d e E g y p t e n a r e n
brandweermannen, vroeg ik.
Ze kenden het vuur, antwoordde
de historicus. W a a r o m ?
M i s s c h i e n was W a d z j i t a h w e r e
verliefd op een brandweerman, zei
ik. Nee, ze was verliefd op een dichter. Je moet echt mijn studie eens
lezen, zei de historicus.
Soms gebeurt hel dal dingen waar
je absoluut niet wil aan denken zich
met de hardnekkigheid van het toeval toch aan je welen op te dringen.
Die avond was de dichter zo een
ding. W a a r o m begon de historicus
immers over dichters ? Waarom was
hij niet bij zijn schaduw gebleven ?
W a a r o m had h i j geen studie gemaakt over de schaduw door de eeuwen heen in plaats van over een verliefde mummie ?
Ik wist niet dat de dichter dood
was toen.
Toen ik afscheid van hem nam, zei
ik hem dat hij in mijn herinneringen
zou sterven. Dat ik niet zijn nieuw
leven niks te maken wou hebben.
Okee, zei hij, ik hang op.
De meeste van zijn hints heb ik
altijd pas achteraf begrepen.
Hij is niel gestorven in mijn herinneringen. In mijn herinneringen is
hij pas echt gaan leven. Een leven
zonder schaduw. Dat besef ik nu
pas. dat je zonder schaduw niet begraven kunt worden. Onze schaduw
is ons enige onvervreemdbare bezit
hier op aarde. Het enige dat niemand je kan a f n e m e n . Meer nog :
dat je zelfs niet kunt wegschenken.
Zo beschouwd is het niet alleen een
mooi gegeven voor dichters, maar
eerder voor filosofen.
Ik ga terug naar mijn hotel, zei ik
tot de historicus.
De fles wijn was leeg. De dag zat
erop.
Zie ik je morgen weer, vroeg hij.
Ik trakteer je op een ontbijt.
De eerste man die mij 's avonds
op een ontbijt wou trakteren.

Wat de geur voor het lichaam is,
is de liefde voor de ziel, zei de dichter. Liefde is het p a r f u m van de ziel.
Daarom is de liefde vaak zo bedwel-

mend. Sommige zielen hebben een
fijne neus, andere zijn voortdurend
verkouden. Als twee zielen mekaar
graag opsnuiven, zijn ze verliefd.
Wil jij mij opsnuiven '? vroeg ik
dan.
Dat moet je mijn ziel vragen, zei
hij.
We lieten ons vallen in het zand.
Ik geloof dat we ons in de duinen
bevonden, aan de zee. Boven ons
hing een roofvogel te bidden.
Waarin zou hij geloven ? vroeg ik.
In de Heilige Geest, zei de dichter, omdat dat een duif is.
Hoe kan ik jouw ziel wat vragen ?
vroeg ik.
Daarvoor hebben we nu net een
lichaam, antwoorde hij. Als tussenpersoon. Rechtstreeks kontakt met
de ziel kunnen we niet krijgen. De
ziel spreekt immers de taal van het
lichaam. J a m m e r dat we daar zelf zo
weinig van snappen.
Je maakt het weer ingewikkeld,
zei ik.
De mooiste literatuur zijn de fysische letteren, antwoordde hij en hij
gaf me een kus.
Ik geloof dat we toen gevrijd hebben. Ik kon mijn ogen niet gesloten
krijgen. Ik sloeg ze helemaal achterover en het was alsof ik door mijn
hersens heen keek naar de lucht. Ik
zag hoe achter mij de roofvogel zich
als een steen liet vallen. Ik moet
geschreeuwd hebben. De fysische
letteren worden soms met bloed geschreven.

Nadat hij mij voor het laatst had
opgebeld, telefoneerde hij naar een
sexlijn. Waarschijnlijk omdat hij gehoord had dat die laatste erektie zo
geweldig is en hij het onderste uit de
kan wou. Hij had de telefoon ingenieus opgehangen naast de luchter.
Hij moet er vast een hele voormiddag mee bezig zijn geweest. En daar
hingen ze dan : hij, de luchter en de
telefoon. Echt iets voor een gedicht.
De dood groet 's middags de dichter :
Dag man aan de lamp
Dag lamp aan ile luchter
Liichterke-liclit
goeiedag
Dag telelring telefoon
Hijg Hijg
Gezwijg.
Licht uit.
Doek !
En dan tuut tuut tuut tuut tuut :
de telefoon die met was opgehangen.
Z u l k e o n v o l k o m e n h e d e n geven
de dood dan toch weer iets levendigs.

Het ontbijt waarop de historicus
mij trakteerde was uitstekend. Het

restaurant had een stemmig terras
met palmbomen en we hadden een
mooi uitzicht o p d e oceaan. Met een
vissersboot die naar ons wuifde met
zijn zeil.
De palmbomen wuifden terug.
Bij zo'n ontbijt is liet eten bijkomstig. maar liet was lekker en voedzaam. De historicus vertelde mij dat
hij hier vaak op vakantie kwam.
Soms wel drie keer op een jaar. En
jij?
Voor mij is dit de eerste keer.
Dat je hier komt ?
En dat ik op vakantie ga.
Hij prees me dat ik meteen de
beste bestemming had gekozen.
Het was een aanbieding van liet
reisbureau.
Waar wil je naartoe, fleemden ze.
Naar de zon ?
Nee, naar de maan.
Zij beschouwden dat als een grapje.
Die ochtend dat ik het reisbureau
binnenstapte, wist ik niet dat ik 's
avonds al op een vliegtuig zou zitten.
Ik had weinig bagage mee in een
veel Ie grote valies.
Toen ik de valies kocht, dacht ik
dal ik de halve wereld zou nodig hebben wanneer ik op de andere helft
van de wereld aankwam. Maar toen
ik mijn m e e n e e m l i j s t j e o p s t e l d e ,
drong het tot me door dat ik me de
halve wereld niet kon veroorloven.
Ik troostte mij met de gedachte
dal als mijn hotelkamer wat te eng
zou zijn, ik in mijn valies nog ruimte
had.
De historicus moest lachen om
mijn verhaal. Hij lachte o m alles die
morgen. Blij dat hij m e zag. Hij had
al lang niet meer zo aan één stuk
gepraat met een vrouw.
O ja, hij was getrouwd geweest
met een vrouw. O p een blauwe
maandag. Maar op een goede vrijdag was ze ervandoor gegaan. Hij
heeft nooit uitgezocht waarom.
Het was in die tijd dal hij verliefd
was geworden op Wadzjitahwere en
aan zijn levenswerk was begonnen.
Die studie was nu v o l t o o i d . In
Wadzjilahweres graf was de lijd blijven stilstaan, maar elders in de wereld niet. Zijn studie stond o p c o m puler, zijn eigen vel was bijna perkament geworden. Maar er stond nauwelijks leven op le lezen.
Na het ombijt gingen we naar hel
strand. De historicus was bang van
zoutwater en bleef in het zand zitten.
Hij keek naar me terwijl ik zwom. Ik
zwom drieduizend jaar terug in de
lijd. Ik herkende nog alles : de blauwe hemel en de zon die straalde als
was hij gelukkig. Dat zal hij ook wel
geweest zijn. O n d e r zijn goedkeurend oog plukte een zeevalk een vis
uit het water. De vis verdronk in de
lucht.

Leven en dood houden weinig rekening met elkaar.
Ik waadde terug het strand op.
De historicus stak mij een handdoek
toe, maar de zon was hem voor en
had mijn rug al gedroogd voor ik
ging zilten.
De schaduwen kropen in de kruinen van de p a l m b o m e n alsof de
grond hen te heet werd. Dit keer
zochten wij de koelie op van mijn
hotelkamer. Er was geen wijn, maar
wel een kurketrekker. En aan het
plafond hing een ventilator.
De historicus had nooit durven
denken dat hij ooil met een meisje
als Wadzjitahwere op de rand van
een bed zou zitten, nippend aan een
glas vers vruchtensap.
Hij keek naar de vloer.
Er is iets met mijn herinneringen.
Er klonk v e r m o e i d h e i d in zijn
stem. Misschien was het de hitte. Ik
knipte de ventilator aan.
Ik heb er te weinig. Maar ik herinner me niet dat ik er meer zou
moeten hebben. Dan overvalt mij
de angst dat ik niet genoeg heb geleefd. Dat ik al mijn kansen op meer
herinneringen heb verkeken.
De ventilator maaide de lucht in
schijfjes.
Dat ik jou ontmoet heb. geeft me
weer wat hoop.
En elk schijfje lucht was welkom.
Ik glimlachte. Ik zei: ik heb dagen
gekend dat ik mij niet herinnerde dat
ik een geheugen had. Dan deed ik
geen moeite om iets te o n t h o u d e n .
Dat was gemakkelijk. Leven op de
indrukken van hel moment. Ik liet
dan alles waaien : gedachten, kleren,
de wind. Het waren dagen zonder
verleden. Z e hadden zelfs nauwelijks een heden. Als je j o n g b e n t , zijn
je gedachten en herinneringen licht.
Dan waaien ze vanzelfweg. Maar als
je ouder wordt, worden ze monumenten. In mijn hoofd werd het Slonehenge.

ring van een geliefde ? Of is hel alleen maar hel geheugen '? Misschien
is het geheugen alleen maar voor de
doden gemaakt. O m het hen mogelijk te maken na de dood in het geheugen van anderen op een onstoffelijke manier verder te leven. En
misschien is de ziel dan alleen maar
het vermogen om zich in het geheugen van anderen te prenten. En ofwel hou je op een goeie dag toch op
te bestaan omdat niemand zich jou
nog herinnert, ofwel worden de herinneringen aan jou van generatie op
generatie doorgegeven en leef je op
de duur verder als een mythe of een
legende die niemand nog kapotkrijgt. W a a r o m niet ?

Het gaat allemaal zo vlug tegenwoordig. Het is niet meer bij te houden. De aarde draail in 24 uren rond
haar as. De geschiedenis gaat vooruit in de tijd.
Daar moet iets mee te doen zijn.
Bijvoorbeeld. Als we de snelheid
van de geschiedenis kunnen afremmen zodal ze onder de omwentelingssnelheid van de aarde komt le
liggen en dat ze dus dagen nodig
heeft van laat ons zeggen 25 uur, 0111
zich nog in een etmaal te kunnen
afspelen, dan moet de aarde voorsprong nemen op de geschiedenis.
En wij met de aarde, vermits we erop
leven.
Na verloop van lijd kunnen we de
geschiedenis vanop een afstand bekijken. Omdat ze dan achter ons
ligt. O p die manier kunnen we buiten de geschiedenis gaan staan. Terwijl we ons toch niet buiten de tijd
bevinden, want dat is immers onmogelijk. M a a r als de last van de geschiedenis van onze schouders zou
vallen, zou tenminste niemand van
ons zi jn hoofd nog in een strop hoeven te steken.

Als ik hel nu laat waaien, hoor ik
het vaak alleen maar huilen.
Ik ga dan drinken, bekende hij.
Plots had hij haast. Alsof hij zich
opeens wel iets herinnerde waarop
hij niet gerekend had. Hij stond op
en vroeg of hij me 's anderendaags
zou weerzien.
Waarom niet ? Maar 's anderendaags was mijn laatste dag vakantie.
Daar maken we wat van, zei hij en
groette beleefd.
De schaduwen lieten zich weer uit
de kruinen van de palmbomen en
van onder de daken glijden. De ventilator in mijn hotelkamer viel stil.
Waarschijnlijk weer een electriciteitspanne.

Fysische letteren. De uitdrukking komt van Roman von Schleissinger. Er is in zijn leven een periode geweest, dat hij ongelukkig was
omdat zijn oeuvre niet bestond uit
slechts één onbeschreven blad.
Waarom geen twee onbeschreven
bladen, vroeg een kritikus.
Omdat ik mezelf niet wil herhalen, antwoordde von Schleissinger.
Schrijvers leggen te lichtzinnig een
v e r b a n d tussen schrijven en een
boek, zei hij. Ik schrijf graag en ik
leid graag het leven van een schrijver, maar zijn dat argumenten 0111
het nageslacht mei boeken op te zadelen ?

Herinneringen. Is dat de liefde
die de dood overwint ? Dat je sterft,
maar dal je voortleeft in de herinne-

Schrijven is inbreken in de geschiedenis en de perfekte inbreker
laat geen sporen na. Ik zoek een
nieuwe vorm van schrijven. Een die
geen sporen nalaat.

E11 hoe deed hij dat ? vroeg ik de
dichter, die dit vertelde.
Hij schreef mei zijn vinger in de
lucht, zei de dichter.
De grootste d e n k e r , aldus von
Schleissinger, is die zonder geheugen. Voor wie alles altijd opnieuw
oorspronkelijk is en die geen twee
gedachten hetzelfde denkt. Niet liet
denken maakt de mens lol wat hij is.
maar zijn geheugen. Want dat herinnert hem eraan dal hij denkt. E11
met schrijven is het precies zo. Hel
schrift is het geheugen van de taal.
In de sjieke salons van Wenen in
die tijd klom hij onverhoeds op een
stoel en begon molenwiekend de
lucht met lettertekens te doorklieven. T e l k e n s hij een punt zette,
richtte hij zijn vinger dreigend op
iemand uil het publiek.
Een deel van het publiek vond hel
potsierlijk, anderen vonden het subliem, maar niemand die er een letter van begreep.
Het waren performances avant la
lettre.
Daarna begon hij te experimenteren : schrijven in een emmer water,
Schrijven in een pot inkt, schrijven
op brandend papier of schrijven mei
labak : de tabaksrook letters laten
kringelen in de lucht.
Hij verwekte schandaal toen hij
zijn gedicht De Waarheid van de Man
met zijn tong in de mondholte van
een vooraanstaande dame wou graveren. H a a r man nam dit niet en
eiste een duel.
Akkoord, zei von Schleissinger.
Kies een wapen, zei de ander.
De stomheid, zei von Schleissinger. W i j zwijgen elkaar dood. E11 hij
draaide zijn rug naar de ander die
inderdaad verstomd bleef staan.
De dichter kon zo enthousiast
over hem vertellen dat ik ook van
von Schleissinger ben gaan houden.
Zijn leven sprak 111e aan. Dat gebeurt mij zelden. Van de meeste
mensen spreekt alleen hun dood mij
aan.
Op een keer was von Schleissinger te gast bij een der voornaamste
Weense notabelen uit die tijd. Een
man die bekend stond 0111 zijn mooie
v r o u w en om zijn liefde voor
goedgeschreven literatuur.
Naast zijn mooie vrouw bezat hij
een verzameling inheemse en uitheemse bloemen die hij kweekte in
serres en waar hij bijzonder trots op
was. Geen enkele bloemenverkoper
uil Wenen had zo'11 breed aanbod als
hij in zijn sierkaslen had staan.
De man had een uitgelezen gezelschap uitgenodigd. Le tout Paris,
maar dan in Wien. Tussen de hapjes
en de lekkernijen door begaf men
zich naar de serres. De longen zaten
los, er werd gepraat, er werd gedronken.
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D e s c h o o n h e i d is het hoogste
goed. beweerde de gastheer. Omdat
ze louter onbaatzuchtig is, want de
schoonheid dient tot niets, ze brengt
ons niets bij, ze schittert alleen maar.
Ze is het laatste restje van het paradijs in deze donkere wereld. We
moeten haar koesteren.
Gezeik, riep Roman von Schleissinger terwijl hij de daad bij het
woord voegend legen een zeldzame
doornbroodboom stond Ie plassen.
De mens kan nooit lenvolle van
schoonheid genieten, zei hij. En dat
ligt niet aan de mens, het ligt aan de
schoonheid. Z e is te onvolmaakt
voor de mens.
En hoe komt dat, werd er gevraagd.
Ondertussen nam de verbouwereerde gastheer de schade aan de
doornbroodboom op.
H o e dal k o m t , h e r h a a l d e von
Schleissinger. Omdat de mens vijf
zintuigen heeft.
Men keek hem onbegrijpend aan.
De schoonheid prikkelt slechts
twee zintuigen, vervolgde hij. Het
horen en het zien. Je kan de schoonheid niet ruiken, je kan ze niet voelen, je kan ze niet smaken. Allemaal
dingen die je wel kunt met zoiets
eenvoudigs als vrijheid. Maar die
kunnen de meeste van ons dan weer
niet horen of zien. Maar als horen
en zien v e r g a a n , is het m e t de
schoonheid gedaan.
En deze bloemen dan. bromde de
gastheer, zijn ze niet mooi ? En kun
je ze niet ruiken ?
O jawel, zei von Schleissinger, ze
zijn buitengewoon schoon, maar hoe
ruiken ze dan ?
Lekker, zei de gastheer.
Maar niet schoon, zei von Schleissinger. Zie je ? O n s begrip schoonheid is onvolmaakt. We kunnen het
niet ruiken.
Het is de taak van kunstenaars
zoals jij om daar iets aan te doen,
gromde de gastheer.
Okee, beaamde von Schleissinger
en hij trok een prachtige roodgloeiende ballerinabloem met wortel en
al uit haar bloempot.
De genodigden hielden hun adem
in, de gastheer werd krijtwit.
Wat doe je, brieste hij.
En von Schleissinger antwoordde : Ik zoek naar de wortels der
schoonheid. Problemen moet je bij
hun wortels aanpakken.
Dat soort verhalen daar hou ik
van. De dichter kon ze prachtig vertellen. Soms konden we zo opgaan
in verhalen dat er voor de werkelijkheid geen tijd meer overbleef.
Er is een verhaal, zei de dichter,
dat zegt dat toen de mens nog kon
spreken met zijn ziel hij op een dag
zijn ziel vroeg wat eigenlijk de liefde
is.
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De liefde..., begon de ziel, maar ze
kreeg het niet gezegd. Z e bleef sprakeloos. En dat zwijgen duurt nog
voort. Z o d a t de mensen van nu niet
e e n s meer weten dat de ziel ooit
heeft gesproken. Maar om de mensen toch een aanduiding te geven van
wat de liefde is, schonk de ziel een
klein beetje liefde aan de bloemen.
Sindsdien hebben alle bloemen een
geur.
Ik heb bloemen leren kennen op
het kerkhof, zei ik.
Ik bij ons thuis op het behang, zei
hij.
Dat heeft onze relatie tot bloemen blijvend b e p a a l d . V o o r de
dichter bestonden ze vooral op papier. Voor mij waren ze tastbaarder
dan de dood.

De historicus had tot 's nachts gewerkt aan een wetenschappelijk artikel. Toen ik 's middags bij hem
aanklopte, was hij net uit bed. Hij
vertelde m i j waarover het artikel
handelde. Ik begreep er niet veel
van. Het ging over de archeologie
van de liefde. Over de mogelijkheid
om in het heden sporen terug te vinden van een liefde die pakweg drieduizend jaar geleden had gebloeid.
Het waren allemaal hypothesen
die hij formuleerde en hij had er nog
geen onderzoek naar verricht, maar
hij had tenminste de idee aan de
orde gesteld. Hij glunderde. Hij
wou er een glas op drinken. Had al
een fles wijn in een handdoek gewikkeld.
Ik had een kurketrekker meegebracht.
Het is gek. zei hij, maar het is alsof
ik je al jaren ken.
Bijna had hij eeuwen gezegd.
Weet je waarnaar ik het meest
nieuwsgierig was, toen ik je voor 't
eerst z a g ? Naar je stem. Ik had het
doodjammer gevonden, had je doofstom geweest.
Ik ook, zei ik.
Weet je, liefde begint op een afstand. De kiem ervan ligt altijd in
het oor of in het oog. D e stem of de
blik vertellen het eerst van de liefde.
Daarna volgen de aanraking, het ruiken van de geliefde en tenslotte het
proeven ervan. Maar mijn geliefde
heeft nooit een woord tot me gesproken of me aangekeken. Daardoor kon onze liefde nooit beginnen.
Daarom ben ik blij dat ik jou heb
ontmoet.
Hij keek me aan als een schooljongen. Een beetje vroegrijp misschien.
Op onze gezondheid, zei ik.
De rest van hel gesprek herinner
ik mij niet meer. Ik weet alleen dat
we op zeker ogenblik in bed terechtkwamen zonder dat ons dat moeite
had gekost. Wat we dan deden, had-
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den we in drie minuten achter de
rug. D u s de namiddag was nog lang
niet om.
De historicus leek nu pas echt een
schooljongen. Hij had er de hik van
gekregen. Ik moest daar schaamteloos 0111 lachen, terwijl hij zich alle
moeite getrooste om voor te wenden
dat het door de wijn kwam.
Hij stelde voor 0111 nog iels te gaan
eten. Ik stemde toe. In mijn hotel
stond mijn valies al klaar. En hoewel
die nog lang niet vol zat, zou ik de
resterende uren ginder nooit meenemen.
Ik liet mij verwennen door een
gekke ouwe man. Ik wond hem op
en hij mocht me. Wat kon het leven
me op dat moment meer bieden ?

In het restaurant deed iedereen
zijn best 0111 het ons naar onze zin te
maken. De uitbaters van de zaak een Europees paar - die ons welkom
heetten en ons een plaats op het met
palmblaren overdekte terras aanbevolen, de kelner die ons ondanks zijn
stijve pak met akrobatische handigheid bediende, de gebakken maanvis
die pruttelend tussen het exotische
fruit op een enorme houten schotel
op onze tafel werd gezet : ze waren
allen zeer voorkomend. Misschien
omdat we de enige klanten waren.
Op het muurtje rond het terras
zat een aapje. Tussen het muurtje
en het aapje zat een ketting. Het
aapje glimlachte naar me.
Kunnen aapjes glimlachen ?
Nee, meende de historicus, want
de mens stamt af van de aap, niet de
aap van de mens.
Op dat ogenblik leek me dat een
logische verklaring.
De oude Egyptenaren hielden van
apen. Z e hielden ze als huisdieren.
De schooljongen was weer een geleerde geworden.
Prinses Wadzjitahwere had een
aapje.
En de geleerde had geen last van
de hik.
Het was haar lievelingsdier. Z e
hield van zijn grimassen. O m d a t er
toen nog geen film bestond, moest
het aapje haar met zijn beweeglijke
gezicht het gelaat van haar geliefde
tonen telkens die afwezig was en zij
naar hem verlangde. Het aapje verstond die kunst als geen ander, alleen kon hij hem nooit tonen terwijl
hij glimlachte. O p de duur herinnerde prinses Wadzjitahwere zich haar
geliefde niet meer als iemand die
haar g l i m l a c h e n d a a n k e e k . D a t
heeft zonder twijfel bijgedragen tot
haar besluit om te sterven. Ik zal je
een exemplaar van mijn studie opsturen.
Maar het aapje dat daar op het
terrasmuurtje zat, glimlachte wel degelijk naar me.

Ik glimlachte terug. Misschien
waren dit metafysische letteren.
Ik gaf de historicus mijn adres,
maar toen hij mijn telefoonnummer
vroeg, verzon ik hem ter plaatse een
reeks cijfers.
Hij gaf mij zijn adres, maar ik
schreef het niet op.
Ik onthoLi het zo wel, zei ik. Hij
was er niel gerust in.
Toen we afscheid namen, was hij
dronken.

Ik heb er lang over nagedacht.
Maar wat is lang in een kort leven ?
Het leven is altijd te lang om kort en
goed te zijn.
Ik voel hoe mijn hart klopt in allebei mijn borsten en met iedere slag
het leven stukje bij beetje vermorzelt.
Nu roemen mijn minnaars nog de
kracht van mijn dijen. Met hun handen aan mijn borsten kneden ze het
brood van de liefde.
Omdat ik hou van de liefde moet
ik afzien van één geliefde en heb ik
mij vele minnaars gekozen. Ik spiegel mij aan vele gezichten en vele
gezichten spiegelen zich aan het mijne en altijd en door ieder oog kijkt
de eenzaamheid ons aan.
Ik kan niet alles willen als ik niel
ook de dood kan willen.
Vreugde smaakt het zoetst voor
wie de bitterheid van de pijn nog op
zijn lippen proeft.

Toen ik thuiskwam, was de dichter dood.
Het is gek. maar een mens wordt
meer getroffen door de dood van
een ander, dan door zijn eigen dood.
Moedig, hoe de dichter tot op het
laatst de eindjes aan mekaar wist te
knopen.
Heeft het zin te praten als niemand luistert, vroeg ik hem soms.
En dan antwoordde hij : liet heeft
net zoveel zin als zwijgen wanneer
niemand luistert.
Al wat er tot 1111 toe over het leven
is gezegd en geschreven zijn : woorden. Korter kan ik het niet samenvatten. En al wat ik daaraan kan
toevoegen zijn woorden. A n d e r s gezegd : ik herhaal de samenvatting.
Dat noem ik logika.
Maar daar schiet ik dus niks mee
op.
Allee 11 het zwijgen valt niet in
woorden samen te vatten. T e n m i n ste als het niet wordt uitgelegd. Alleen in wat verzwegen blijft, schuilt
nog iets oorspronkelijks. Dat de
dichter dat onder woorden wil brengen is zijn drama. Wie echt het leven
wil doorgronden moet wachten tot
het zwijgen vanzelfsprekend wordt.
Misschien is dat de dood.

I

O'Neill

Het leven als tussenspel
E u g e n e ( G l a d s t o n e ) O ' N e i l l ( 1 8 8 8 - 1 9 5 3 ) is de eerste A m e r i k a a n s e toneelschrijver met i n t e r n a t i o n a l e allure
geweest. Met s t u k k e n als Strange Interlude en Mourning becomes Electra o n d e r n a m O'Neill p o g i n g e n o m de
psychologie van zijn p e r s o n a g e s te verfijnen. O'Neill was opvallend aanwezig o p het V l a a m s e en
N e d e r l a n d s e repertoire de voorbije s e i z o e n e n . H o e reageren h e d e n d a a g s e t h e a t e r m a k e r s op deze
klassieken ?
J o h a n Callens zet het o p een rijtje.

Rouw

iert Electra (Het Zuidelijk toneel) Foto P.i . Meis

\

Van O'Neill is ooit gezegd dat zijn
carrière even ongelijk was als het Himalaya-gebergte. Meesterwerken wisselen er inderdaad in af met miskleunen, al zijn die laatste niet noodzakelijk
minder interessant. Welded, eerst opgevoerd in 1924 en g e b a s e e r d op
O'Neills perikelen met zijn tweede
vrouw, Agnes Boulton, is terzake een
voorbeeld. Ofschoon het stuk vernieuwend overkwam door de techniek
van de luidop uitgesproken gedachten
en door het suggestief gebruik van de
belichting (spots die rond de protagonisten auras ofegoïsm creëerden), was
het in wezen niet meer dan een karika-

t u u r van een typische, Strindbergse
liefde-haat verhouding tussen gehuwden : twee personages die meer weg
h e b b e n van N i e t z s c h e s Uebermenschen dan van doordeweekse burgers.
O'Neill stopte zijn bewondering voor
Strindberg (en Nietzsche) niet onder
stoelen of banken. Bij de Provincetown Players, een gezelschap dat in
1915 was opgericht en even belangrijk
was voor het Amerikaans theater als
voor O'Neills eigen loopbaan, programmeerde hij Spooksonate
en het
publiek dat aanwezig was toen hem, in
1936. de Nobelprijs werd uitgereikt,
kreeg een nog duidelijker bewijs van

zijn sympathieën : "For ine, he (Strindberg) remains, as Nietzsche remains, in
his sphere, the master, still to this day
more modern than any of us, still our
leader." (Strindberg en O'Neill samen
drukten dan weer hun stempel op Lars
Norén. Alle drie dissecteren ze steevast familierelaties.)
Merkwaardig genoeg had de kersverse Nobelprijswinnaar nog maar net
een ander débâcle achter de rug : Days
Without End (1934). Het stuk, het
laatste waarin O'Neill met maskers experimenteerde, is zowat een tegenhanger van Welded door zijn idealisering
van de echtelijke liefde in het kader van
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het katholieke geloof. Dit keer was
O'Neills derde vrouw, Carlotta Monterey, inspiratiebron. De schrijver was
van Ierse afkomst, maar had het katholicisme de rug toe gekeerd. Veel
van zijn voortuitstrevende vrienden
beschouwden dit "modern mirakels t u k " d a a r o m als v e r r a a d . M a a r
O'Neill kon zich moeilijk verzoenen
met een goddeloze, moderne wereld.
Steeds was hij op zoek naar de diepere
zin van het bestaan : "The playwright
today must dig at the roots of the sickness of today as he feels it—the death of
the Old God and the failure of science
and materialism to give any satisfying
new One for the surviving primitive religious instinct to find meaning for life
in, and to comfort its fears of death
with."

God de Moeder
O'Neills zoektocht had voordien al
een ander fiasco tot gevolg gehad, Dynamo (1929). In dit stuk combineerde
hij de maagd en de dynamo, de twee
overkoepelende symbolen van de middeleeuwen en de moderne tijden, die
Henry Adams eerder al in zijn Educa lion (1907) met elkaar gecontrasteerd
Strange Interlude had. O'Neills dynamo staat zowel voor
Blauwe Maandag Cie de energie en drijfkracht van liet heFoto Sonva Haas dendaagse Amerika, als voor de oer-

moeder, de Moeder-God. Dat laatste
symbool moduleerde hij ook tot de
Moeder-Zee, waarin al het aardse één
wordt. Ondanks een jaartje Princeton
en het bijwonen van George Pierce
Bakers dramaturgieseminarie, Englisli
47, in Harvard, was O'Neill een autodidact, die zich zelf vertrouwd maakte
met liet E u r o p e s e d r a m a , filosofie
(Nietzsche, Stirner), anthropologie
(Frazer), enz. Geen wonder dus, dat
naast zijn lectuur, ook zijn ervaring als
matroos sporen naliet in zijn werk.
De M o e d e r - G o d , ontdaan van al
haar zuiverheid, kwam reeds voor in
Strange Interliule (1928), de MoederZee in The Hairy Ape (1922), het expressionistisch getinte stuk, dat de
vroege anarchistische sympathieën van
de auteur verraadt. Beide stukken behoren tot O'Neills betere werk. De
superlatief wordt gereserveerd voor
Mourning Bet omes Electra (1931), een
transpositie van de Atreus-mythe naar
Amerika na de burgeroorlog; The leeman Cometh (1946), waarin O'Neill,
zoals Pirandello in Enrico IV (1922),
de mens eerst in zijn hemd zet om hem
dan met enig erbarmen zijn illusies of
pipe-dreams te gunnen; en Long Day's
Journey into Niglit (postume première
in 1956), de rechttoe, rechtaan, louterende confrontatie met de familie (de
aan morfine verslaafde moeder, de alcoholische broer, de gierige vader, en
de aan t.b.c. lijdende dichter, een alterego van de schrijver). Met dit laatste
werk, sleepte O'Neill zijn vierde Pulitzer-prijs in de wacht (1957) (na Bevond
the Horizon in 1920, Anna Cliristie in
1922 en Strange Interliule in 1928).

Strange

Interlude

Al valt veel van O'Neills werk echt ie
lang en te repetitief uit, het weinige
aanzien dat het Amerikaanse drama
als literatuur geniet, dankt het vooral
aan hem. Of zijn stukken de hedend a a g s e t h e a t e r m ake r / t o e s c h o u we r
nog kunnen boeien is echter een andere vraag. De honderdste verjaardag
van O'Neills geboorte is allicht niet
vreemd aan het feit dat ons, in onze
contreien en tijdens de jongste seizoenen, ruimschoots de kans werd en
wordt geboden ze te beantwoorden.
Verderop komen een aantal van deze
produkties ter sprake. De focus van
dit artikel is Strange Interlude en meer
bepaald de enscenering van Luc Perceval, een samenwerking tussen de 'Blauwe Maandag Compagnie en het Noordelijke Theater de Voorziening.

Strange Interlude (1928) was voor
het publiek, in de eerste plaats een
zware dobber. De vijf uur durende
voorstelling begon in de late namiddag,
werd onderbroken voor het avondmaal, en eindigde na elven. En dan
was het manuscript al met veertig pagina's ingekort. Niettemin, al was het
geen meesterwerk, groeide het stuk
met zijn 400 opvoeringen, vlol verkop e n d e boekversie, verfilming (met
Norma Shearer en Clark Gable) en
onvermijdelijke schandalen, uit tot één
van O 'Neills grootste successen.
De reden daarvan was het schijnbaar vernieuwende karakter van het
stuk. Om zijn personages in staat te
stellen hun diepste gedachten en gevoelens te uiten, deed O'Neill, net als
in Welded een beroep op de terzijde.
Hiermee beschikte de auteur over
een soepeler middel dan maskers, om
de discrepantie tussen innerlijk en uiterlijk weer te geven, en in het zog van
Virginia Woolf en James Joyce. de 'gedachtenstroom' ook van de scène te
laten vloeien.
De vaak lange terzijdes - gekoppeld
aan het feit dat O'Neill toneelstukken
schreef als 'epische' romans en er, in
Strange Interlude. niet voor terugdeinsde een periode van 25 jaar te overspannen, zorgden echter voor een praktisch
probleem waarvoor verschillende oplossingen bestaan: een andere intonatie, speciale belichting of afgebakende
plaats op de scène (zoals bv. de attras
ofegoism in Welded). De regisseur van
de Amerikaanse première was Philip
Moelier, één van de eersten die in die
hoedanigheid op Broadway erkenning
kreeg, en in 1914 medeoprichter van
de Washington Square Players, was geweest. Moeller koos voor langzame
freezes van de dramatische aktie, die
daarna gewoon hernam. Het gevaar is
dat het tempo tijdelijk stokt en het
geheel een discontinu ritme krijgt. De
regisseur beperkte dus zoveel mogelijk
de fysieke beweging van de acteurs om
de overgangen naar de terzijdes te versoepelen. Omgekeerd werd de aktie
door de terzijdes verder verinnerlijkt
en kreeg soms door het gebruik van
voetlichten speciale effecten. Overigens werd het publiek rechtstreeks
aangesproken - wat ten nauwste aansluit bij de essentie van de terzijde behalve bij een al te snelle afwisseling
met de dialoog, wat lachwekkend zou
overkomen. (Al belette dat de Marx
Brothers niet om met het procédé de
draak te steken.)
Qua inhoud komt Strange Interlude
onder meer neer op een ontmanteling

van hel patriarchale perspectief, bij
monde van O'Neills hoofdpersonage,
Nina. die de voorstelling van God als
repressieve, beschuldigende vader verwerpt. Aan het einde van het zesde
bedrijf voelt zij zich met haar vier mannen (echtgenoot, minnaar, vader-surrogaat en zoon) de koning te rijk : "ik
zou de meest trotse vrouw van de wereld moeten zijn - de gelukkigste - (een
lacli onderdrukkend) - opletten Nina voordat God de vader van mijn geluk
hoort -". Uit een gevoelen van volmaaktheid ambieert ze niet minder
dan Gods soevereniteit. In zijn moderne, wetenschappelijke gedaante - "een
spiraalvormige nevelvlek, miljoenen
lichtjaren hier vandaan" - laat God al te
vaak verstek gaan. Sams materialistische versie - geld - verleidt haar evenmin. Charlie's kunstideaal is dan weer
vals en oppervlakkig. Toch wil Nina
"zo graag geloven in eender welke god:
een hoop stenen, een troebel beeld,
een tekening op de muur, een vogel,
een vis, een slang, een baviaan, of zelfs
in een wijze man die de eenvoudige,
banale waarheid spreekt, de woorden
van het evangelie waarvan we de klanken zo graag horen maar de betekenis
reduceren tot een spookverhaal." Alleen: "Het ging fout toen God geschapen werd als man. (...) Dat maakt het
leven zo pervers en de dood zo onnatuurlijk." Dus schept Nina een opperwezen "naar haar beeld en gelijkenis."
Zijzei 1" wordt de verguisde en geliefde
afgod van de mannen, stammoeder en
totem waarrond de gehele clan zich
schaart.

Slapstick en stilering
Dat de auteur het ernstig meende
met de ontboezemingen van zijn personages, staat buiten kijf. Onverwachts komisch overkomende replieken werden trouwens van bij de repetities door O'Neill geschrapt, ook al
speelde hij daarmee in de kaart van
diegenen die het melodramatische,
soap-opera-achtige karakter van zijn
stuk onderkenden. De tand des tijds
heeft die kentrekken van Slrangelnterlude alleen maar aangedikt. Waanzin,
abortus, depressie, schuldcomplexen,
p r o m i s c u ï t e i t , echtelijke o n t r o u w ,
dood : het zijn allemaal ingrediënten
die samen met de ingewikkelde, wisselende relaties tussen Nina en haar
m a n n e n , o n v e r m i j d e l i j k verwijzen
naar Dr.Kildare, Peyton Place, Dallas,
Dynasty en meer van dat soort televisiefeuilletons.

Wellicht is dat de reden waarom
Perceval in zijn recente enscenering
van het stuk, tegelijk de komische toer
opgaat en een uitgesproken stilering
nastreeft die de betekeniskracht ten
goede komt. Het geheel krijgt aldus
vaart door de snelheid en intensiteit
waarmee de beruchte terzijdes (zonder licht-ondersteuning) de zaal worden ingeslingerd, be-bopintermezzi
zijn een verfrissende verwijzing naar
O'Neills muzikale smaak en slapstick
e l e m e n t e n w o r d e n g e e n s z i n s geschuwd (Charlie/Victor Löw stoot enkele keren tegen de te lage deurlijst; de
bel wordt te pas en te onpas aangegrepen - doch nooit gehoord - om gesprekken. terzijdes, gedachtegangen,
en handelingen af te breken; het verjaardagsfeestje is een klucht enz.). Anderzijds beklemtonen de Engelse zinsnedes, die in de vertaling van Gommer van Rousselt en de bewerking van
Perceval terloops behouden werden,
benadrukken het clichématige en herinneren op speelse wijze aan het Amerikaanse model, terwijl Nina's witte
verschijning in het zwarte decor, van
meet af aan zowel haar initiële maagdelijkheid - ze sliep niet met Gordon als haar melodramatisch en idealistisch
zwart-wit perspektief vertaalde.
Bij nader toezien blijkt Percevals benadering echter niet louter opportunistisch te zijn. In een interview pleitte
O'Neill ooit voor een tragikomische
enscenering van The leeman
Comelh,
hel stuk dat het "levensleugen"- thema
van Slrange Interlude (en van Ibsen)
herneemt. ("Zeg eens : leugen : Leugen ! Z e g nu : leven. Le-ven ! Begrijp
je ? Leven is een even lange leugen
met een zachte g in het midden ! ").
Dit leven is volgens O'Neill slechts een
bittere farce waarin de mens moedwillig van hogerhand gemanipuleerd, getergd en b e l e m m e r d wordt. Nina
Leeds ervaart het ook zo : " ...het enige
leven is dat van het verleden of van de
toekomst - het heden is een tussenspel,
waarbij we het verleden en de toekomst als getuigen dagvaarden ! -". De
harige aap, 0111 een ander voorbeeld te
nemen, is ook maar een wrange "komedie van het oude en het moderne
leven," zoals de ondertitel luidt.

Eros en thanatos
Voor de verwantschap tussen tragedie en komedie gaf Freud een pschoanalytische verklaring. Doorheen de
geschiedenis zag hij het drama evolueren van een conflict tussen de mens

en God (religieus drama), tot een conflict met de maatschappij (sociaal drama), de medemens (karakterdrama),
zichzelf (psychologisch drama). In het
laatste geval gaat het om de strijd tussen bewuste impulsen. Bij de botsing
tussen bewuste en verdrongen instincten hebben we te maken met psychopathologisch drama. De kern blijft
desondanks het afreageren van instincten en hel genot dat hiermee gepaard
gaat. Wal dat betreft maakte Freud
geen onderscheid tussen tragedie, komedie en psychopathologisch drama.
O n d a n k s Charlie's sneer aan liet
adres van "Herr Freud !" : "bah,
g o e d k o o p w o n d e r m i d d e l - sex, de
hoeksteen der filosofen ! - 'O Oedipus, O my king! The world is adopting
you !'", beval de voorliggende enscenering dan ook een stel klassieke symbolen die door de Weense psychoanalyticus werden geleverd en. door hun stilering, tal van interpretatiemogelijkheden bieden. Wanneer Sam Evans (Jakob Beks), de naïeve en potsierlijke
echtgenoot verneemt dat hij vader
wordt (let wel, van dokter Ned Darrells
kind) beklimt hij dapper de alomtegenwoordige, massieve boomstam. De totem wordt tijdelijk penis. Tijdens de
roeiwedstrijd probeert Nina opnieuw
met Ned (Michel van Dousselaere)
aan te pappen. Z e wil zich wreken op
Sam en Madeline (Carina Van der
Sande), die haar zoon Gordon Jr. (Stany Crets) ingepalmd hebben. Wanneer ze bot vangt, grijpt de dronken
Charles zijn kans. De nadrukkelijke
aansporingen van zoonlief ("stroke,
stroke, stroke") terwijl Charles Nina op
zijn manier opvrijt en Sam aan een
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Lange dagreis naar
de nacht
(Nieuw Ensemble
RaamTeater)

hartaanval (of slroke) tenonder gaat,
verbinden eros en tanatos op de conventionele wijze. Nina spuugt het
daarom uit: "We wensen altijd onszelf
of de anderen dood! Terwijl verdrijven we de tijd met het oudste en meest
oppervlakkige ritueel. We bespringen
wellustig onze naaste en neuken hem
leeg!" klem voor het slottafereel. Na
de begrafenis van zijn vader, keert
Gordon Jr. zich expliciet naar de totem, die voor de rest genegeerd wordt,
en besluit om de gehate Ned zijn nog
rouwende moeder te gunnen. Z o n d e r
van kostuum te veranderen vertrekt
hijzelf ijlings op huwelijksreis.
Een ander voorbeeld van de nauwsamenhangende interpretatierijkdom
en stilering in Strange Interlinie is de
bootscène. Een horizontale boomstam en een stuk zeil vervolledigen nu
het beeld en impliceren dat het venijnig psychologisch spel van de personages veel weg heeft van evenwichtsoefeningen op de balk. Het zesde bedrijf
en de verjaardag leent zich uitstekend
tot een even subtiele lezing. In Percevals regie is huiselijkheid troef, denk
maar aan Nina's breiwerk, het wandlampje op de boomstam, en de lezende
mannen. Maar er is meer: de heren
zitten achter elkaar op veel te korte
boomstronken, gekeerd naar de belichte kader met foto van baby Gordon. Krant en boek worden missaal in
een eredienst voor de nieuwe Messias.
De vrouw des huizes speelt de schooljuf die toeziet op haar voorbeeldige
leerlingen. Het heden herhaalt opnieuw het verleden. Nina zit nog
steeds in de klas, al is het niet meer die
van de dode prof in dode talen, van de
dode vader die het huwelijk met de nu
dode Gordon belette. " V a d e r ? - wat
is dat, een vader ?", dacht Freud.

Mickey Mouse
Het zwarte, abstracte eenheidsdecor van Jan Maillard valt volkomen
samen met het regieconcept, bevat aan
de linkerkant de 'totem' en is zo hoog
dat hij in de scènetoren verdwijnt: een
bodemloze poel van emoties, op zijn
kop. In de achterwand is een opening
uitgespaard (etalage of televisie ?),
waarin een gitzwarte Mickey Mouse
pronkt, die voortdurend en veelzeggend, als een Amerikaanse "Manneke
Pis", van kostuum verandert. Nadat
Nina Ned gelijmd heeft om vader te
spelen, heeft Mickey een vis aan de
haak geslagen. In het zesde bedrijf
houdt de stripheld een Amerikaanse
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voetbal vast, zoals de all american hero
Gordon Shaw, terwijl hij er in het zevende bij staat met indiaanse vederbos
en speer, een tegenspeler van Sam en
de elfjarige Gordon Jr. die zich op zijn
verjaardagsfeestje, tot een levensechte
Mickey heeft ontpopt. Tijdens het onderhoud tussen Nina en Mrs.Evans
blijft het stripidool verborgen, de ernst
van de situatie indachtig. Sams moeder raadt haar schoondochter immers
abortus aan om de erfelijke waanzin in
de kiem te smoren. Toch kan ze het
niet nalaten af en toe eens achter de
gordijntjes te gluren. In het voorlaatste bedrijf staat de poppenkast er leeg
bij, maar vertaalt een comics-klankband de drukte rond de roeiwedstrijd.
Een reuzegrote schaduw van Mickey
overheerst uiteindelijk het slottafereel.
Mickey is dus een groteske, perverse
doodsfiguur. Bij het begin van het
stuk schrijft de onverbeterlijke professor met wit krijt de kernidee op de
achterwand, als stond hij voor zijn vertrouwde klas. "Gordon is D O O D " , lezen we, vlak naast het uitstalraam. De
associatie kan niet eenvoudiger. En
nog maar net is liet derde bedrijf begonnen of we vernemen dat Charlie's
moeder overleden is. Ook de dood
heeft een vis aan de haak geslagen.
Naast het feit dat de Mickey-figuur
dienst doet als tijdsaanduiding (Walt
Disney's eerste Mickey Mouse-cartoon werd uitgebracht in hetzelfde jaar
1928 als Strange Interhtde), geldt zij
ook als stijlaanduiding inzoverre zij de
toon aangeeft voor de stripverhaalachtige karikaturisering van de personages. De casting van deze produktie
gebeurde zorgvuldig : de kleine Jakob
Beks, als het moederskind Sam Evans,
tot de rijzige Vic de Wachter, in de
veelbetekenende dubbelrol van vader
Leeds/moeder Evans. De kille trots en
berekening van Sams moeder komt
des te beter tot haar recht in deze travestierol, die met een angstwekkende
en imposante zelfverzekerdheid vertolkt wordt. Allesbehalve een gratuite
vertoning - een denkbaar gevaar gezien Percevals ironie en lichtvoetigheid
- en een knappe grime (Appie Gorter)
er bovenop. Victor Löw zit even juist
als hij van de schrijver en vriend aan
huis, "dear oh! Charlie," een gniffelende, g e f r u s t r e e r d e , nichterige o u d e
zeur maakt. Löws paraplu legt op sobere en efficiënte wijze de band tussen
de morele repressie van de oud-kolonie en het moederland, van "Olil" en
"New England". De psychoanalytische
i n t e r p r e t a t i e duidt de terzijdes in
Strange Interhtde als uitlaatklep voor
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zenuwlijders. Zodoende geeft Katelijne Damen Nina Leeds met reden hysterische trekken mee. Het personage
is immers in concept en uitwerking 'ultra-neurotisch' en past aldus uitstekend in de karikaturiserende aanpak.
Niettemin blijft Katelijne Damens metamorfose van onschuldig wicht tot
feeks en gebroken vrouw een echte
heksentoer. O'Neills bedoeling met
de negen bedrijven van zijn 'vrouwenstuk' was de verschillende rolpatronen
ot' identiteiten doorheen het leven van
de vrouw uit te beelden (van jong tot
oud, van vrouw en minnares tot moeder). Met behulp van grime, kostumering, en heel wat techniek (stemcontrole, houding,...) slaagt de actrice er in de
verschillen te markeren en de overgangen geloofwaardig te maken.

Middenweg
Van de voorbije O'Neill produkties
was Percevals Strange Interhtde ongetwijfeld de meest genietbare.
Het NTG bracht in l987-'88 De harige aap in een regie van Eddy Vereycken. Als stuk is De harige aap (1922)
gedateerd. Vervreemdingen klassenverdeling mogen dan nog troef zijn in
onze maatschappij, de symboliek van
het stuk is te expliciet, de toon te boodschapperig, de centrale idee te vaak
herhaald. Het leidmotief van de kooi
(het stokershol. de stad, de gevangenis,
de zoo) stelde Eddy Vereycken en Luc
Goedertier niet in staat om door regie
en scenografie de vertoning extra spankracht te geven. De poging van het
NTG om met dit stuk, net geen solovoorstelling voor Hugo Van den Berghe, spektakel te brengen, faalde evenzeer. Zelden sloeg de vonk over op het
publiek. Dit terwijl O'Neill nochtans
een sterke, directe respons van het publiek nastreefde, wat de melodramatische component in zijn oeuvre helpt
verklaren.
Klaarblijkelijk onder de indruk van
de autobiografische dimensie van Lan ge dagreis naar de nacht - dat O'Neill
bij het schrijven "dagelijks zijn hart
brak" - bracht het Raamtheater aan
het begin van dit seizoen van dat stuk
een slaafs-realistische enscenering van
Walter Tillemans in een rijkelijk decor,
Engelse stijl. (Schoenaerts' versie in
de Korrekelder (1986-'87) liet een afgeleefder en sjofeler indruk na.) Misschien is het alles of niets, met deze
tekst. O f w e l ' v e r g r i j p t ' m e n zicli
eraan, zoals de Wooster Group het
d e e d in point Judith (1980), ofwel
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wordt er een acteurshoogstandje van
gemaakt, zoals door Schoenaerts. ( D e
acteurs van Percevals
Strangelnterlude
schitteren natuurlijk ook, maar eerder
ten koste dan ten dienste van de tekst.
De vergelijking van de Tillemans
versie met de recente enscenering van
Lange dagreis naar de nacht door Ingmar Bergman in het Koninklijk Dramatisch Theater van Stockholm (april
1988) bewijst echter dat er een middenweg bestaat. O n d a n k s de stilering
en de tekstcoupures, bleef de klassieke
dimensie gevrijwaard. Tegen wisselende a c h t e r g r o n d p r o j e c t i e s (van
Monte Cristo Cottage, een deur, een
raam, behangpapier, enz.) speelde het
drama zich af op een verhoogde, rechthoekige scène afgebakend met twee
Grieks-klassieke zuiltjes. Het ene verborg een barkastje, het andere diende
als voetstuk voor een Madonnabeeld,
dat uiteindelijk een twee-dimensionele
figuur bleek te zijn. Het meubilair
bleef beperkt tot een zetel, een tafel en
vier stoelen. Nu eens was de scène
veranda (tegen de achter van het huis),
dan weer vlot in de nachtelijke mist,
a a n l e g s t e i g e r of k a d e (als de misthoorn weerklinkt).

Rouw siert Electra
Q u a b e n a d e r i n g en v o r m g e v i n g
roept Rouw siert Electra van het duo
Van Hove/Versweyfeld zowel associaties op met Bergmans Lange dagreis
als met Percevals Strange lnterlude : in
Rouw siert Electra werd ook een verhoogde scène gebruikt, dit keer een
cirkelvormige, omgeven door kiezels,
die voor t r e f f e n d e g e l u i d s e f f e c t e n
zorgden. N a a r gelang van de inkleding
van de ruimte (zetels en schilderij,
kunstgras en fontein) bevonden we ons
binnen of buiten. D e hellenistische fagade van het Mannon huis werd gered u c e e r d tot een g e k r o m d e a c h t e r wand. met een deuropening die uitgaf
op een zwart gat: de grafkelder waarin
Lavinia zich levend begraaft. Tenzij ze
als kariatide voor de familietempel versteent, een beeld dat Jip Wijngaarden
even opriep voor het huis door op een
afgezaagde boom plaats te n e m e n .
Hoe dan ook is voor Lavinia een levende dood weggelegd, net zoals voor
Nina (Strange lnterlude) na haar huwelijk met Charlie. O o k hier symboliek,
zij het stukken conventioneler dan die
van Mickey Mouse : raven streken als
steeds talrijker wordende onheilsboden neer op de betonnen paaltjes die
de scène omringen, terwijl de enorme

schaduwen die de acteurs op het cyclorama wierpen, het onderbewuste, het
noodlot en het verleden opriepen. Dat
verleden, lieden en t o e k o m s t overheerst, is een thema dat dit stuk overigens met Lange Dagreis en Strange lnterlude gemeen heeft.
De tijd. gezien als een opeenvolging
van passie en verdringing, komen en
gaan. leverde zowel Bergman als Van
Hove bewegingspatronen op. In het
eerste geval kwam dat meer op een
beklemtoning van de nadering en de
verwijdering, in het tweede, op het
r o n d j e s draaien rond de scène (per
fiets) of zelfs het ronddraaien van de
scène zelf (als een mallemolen).
Bij van Hove kwam daar bovenop,
dat ilij de idee doortrok in de rolverdeling. Net als in Percevals Strange lnterlude werd in dat opzicht dankbaar gebruik g e m a a k t van een d u b b e l r o l .
Tom Jansen speelde zowel Ezra Mannon (Agamemnon) als Adam Brant
(Aegisthus). Terecht, want Adam is
het kind van Ezra's 00111 en een dienstmeid. De bloedband intensifieert het
conflict en vervolledigt O'Neills visie
volgens welke de zonden van de ene
generatie door de andere overgeërfd
worden. Kledij en make-up van Trudy
de Jong (Christine Mannon/Clytemnestra) en Jip Wijgaarden (Lavinia Mannon/Electra) a c c e n t u e e r d e n d a a r o m
op passende wijze de fysieke gelijkenis
der actrices. M o e d e r en dochter ge-

bruiken zelfs eikaars argumenten in de
strijd om A d a m . O n d a n k s dit alles
miste Van Hoves produktie nochtans
helderheid. De plaats van sommige
componenten in het geheel was niet
m e t e e n duidelijk. D e anachronismen
(Adams Drum tabak, Peters huis- of
autosleutels,...) doorprikten wel de illusie, m a a r de tekst van Rouw siert
Electra legt veel minder nadruk op het
s p e l - e l e m e n t , het g e n o e g e n e n de
waarheid van de theaterleugen, clan
die van Strange lnterlude.
(Schreef
Freud Schattspiel niet met een koppelteken om de twee cruciale componenten van het theater te isoleren?) Zelfs
Lange dagreis is begaan met dit spele l e m e n t , weliswaar o p een ernstige
manier: elk familielid meet zich een rol
of identiteit aan waarin hel hoopt aanvaardbaar te zijn voor de anderen en
voor zichzelf.
Moet het verder gezegd dat de vraag
n a a r de h e d e n d a a g s e , t o n e e l m a t i g e
betekenis van O'Neills teksten uitgerekend op dat spel-element betrekking
heeft ? In Percevals Strange
lnterlude
is het anders meer dan nadrukkelijk
aanwezig. E n laat F r e u d dan m a a r beweren dat alleen neurotici "psychopathologisch" drama kunnen appreciëren. "Normaal" betekent in dit geval
niet m e e r dan "verdrongen". Liever
neurotisch dan goed gek.
Jolian Gallens

Strange lnterlude
(Blauwe Maandag
Foto Sonyci Haas

Cie)

EERSTE EUROPEES STRAAT
TEATER
FESTIVAL
GENT
14 - 23 JULI 1990
MET SEMOLA TEATRE (ESP)
"IN CONCERT" (FOTO)
PREMIERE BELGIE/14 - 18 JULI

VERDER O.A. OPOSITO (F), LA BURBUJA
TEATRE (ESP), GENERIK VAPEUR (F),
AIRVAG (F), BRITISH EVENTS (UK),
THEATRE DEC ALE (D) ...
ORG.: VZW T R E F P U N T ISM STAD G E N T
INLICHTINGEN EN VOLLEDIG P R O G R A M M A : 091 253676

THEATERMAKERS

BERICHT AAN
DE AMATEURGEZELSCHAPPEN
Nieuw SABAM-initiatief!!!
Vanaf heden stellen wij A F F I C H E S ter beschikking van de
amateurgezelschappen die werken creëren van auteurs bij
ons aangesloten.
Het betreft fraaie kleurenaffiches met het SABAM-logo
waarop u enkel nog de gegevens omtrent de geplande
opvoering moet laten drukken.

Voor meer inlichtingen: Sabam - Dienst Public Relations
Aarlenstraat 75-77 -

1040 Brussel. Tel. 02/230.26.60
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F Act roept aankomende theaterregisseurs op om plannen
voor het seizoen 1991/1992 in te sturen.
F Act biedt sinds 1975 elk seizoen a a n jonge, aankomende
regisseurs de mogelijkheid een kleine zaalproduktie te
realiseren, met maximaal 5 acteurs. Van hen wordt een
duidelijk omschreven regie-concept en een uiteenzetting
over de te volgen werkwijze verwacht.
Plannen schriftelijk indienen vóór 15 september ci.s. bij
F Act, van Oldenbarneveltstraat 116, 3012 G V ROTTERDAM. Plannen die na cleze datum worden ingeleverd,
komen niet voor realisering in het genoemde seizoen in
aanmerking.
Omtrent a a r d en formulering van cle projekten kan
schriftelijk informatie worden a a n g e v r a a g d op bovenstaand adres, of kontakt worden opgenomen met F Act,
tel.: 010-4130051.

KVS

KONINKLIJKE V L A A M S E S C H O U W B U R G
K V S

1990 / 1991
E e n K V S - A B O ? D e gunstigste m a n i e r o m o n s teater te b e z o e k e n

Franz Marijnen regisseert 'LANGE DAGREIS NAAR D E NACHT' (Eugène O'Neill - 21 september '90).
en 'EINDSPEL' (Samuel Beckett - 22 februari '91).
Dominique Deruddere regisseert 'PAARDEN SCHIETEN ZE TOCH OOK D O O D ? '
(Horace McCoy - 31 oktober '90 in de AB!).
Jaak Van De Velde regisseert 'PIAF' (Pam Gems - 30 november '90).
Ronnie Commissaris regisseert 'IN HET TUINHUIS' (Jane Bowles -

11 januari '91).

Jean-Pierre De Decker regisseert 'LULU' (Frank Wedekind - 5 april '91)
Senne Rouffaer regisseert 'DE DAG VAN MORGEN' (Alan Ayckbourn - 24 mei '91).
Een prachtig jaardossier dat, dankzij de G E N E R A L E BANK, opnieuw wordt uitgegeven,
kan U aanvragen met onderstaande bon.
KVS-BRUSSEL en DE GENERALE BANK bieden aan de lezers van ETCETERA gratis een KVS-jaardossier
e n / o f een KVS-poster aan.
naam

voornaam

straat

nr

postnr
Ik ben

busnr

plaats
jaar en ontvang graag een jeugddossier e n / o f poster.
KVS-Brussel - Lakenstraat 146 - 1000 Brussel

~ © f c.v.

FISKO-DATA

Service voor:
VENNOOTSCHAPPEN
EENMANSZAKEN
VRIJE BEROEPEN

R. Dansaertlaan 190
Fiskaal & ekonomisch advies
Boekhoudverwerking
Bedrijfsadvies
Computerservice

1720 Groot-Bijgaarden
Tel- (02) 466.06.10

WIM

VAN

GANSBEKE

Verjaren in het teater : het lol is mij intussen meer dan 15 jaar
beschoren. Alleen in 1984 ontsnapte ik eraan maar dat was dan
weer geen goed wijnjaar. In de vorige kroniek etaleerde ik mijn
leed in de tijdspanne tussen 4 februari 1980 en dezelfde datum in
1985. Nog vier keer werd ik ouder voor de jaren '80 om waren.
Maar of dat ook hielp ?
4 februari 1986 : NTG speelt De koning sterft in een regie van
Franz Marijnen. Na jaren nog eens een heus meesterwerk in het
NTG met een (toen ook al) niet meer voor mogelijk gehouden,
homogeen top-acteren onder leiding van 'het geval' Marijnen. Te
groot voor Vlaanderen, weggejaagd door het MMT, in de jaren
'70 uit Amerika terug met zijn Camera Obscura, waarmee hij op
dat moment toonaangevend theater maakt van zeer hoge kwaliteit. Ondanks misgrepen en de (toen) klaarblijkelijke onmacht
om, buiten een geweldig beeldend vermogen en dwarse lezingen
om, ook nog een (grote) acteursbezetting homogeen en/of prangend te regisseren, onbetwist de grootste artistieke leider, die het
Rotterdamse Ro-teater kende. Voor één van onze kompleelste
regisseurs is het Vlaanderen van de jaren '80, net als dat van het
vorige anderhalve decennium - op een paar sporadische gastregies na - gesloten gebleven en werd er hem geen enkele uitdagende artistieke leiding aangeboden. Angst van een middenstandersestablishment, dat onze (grote) schouwburgen beheert, zijn uitstervend publick en zichzelf niet voor het hoofd wil stoten en artistiek-politieke onmondigheid van een overheid, die geacht wordt
een beleidsvisie te ontwikkelen, hl De koning sterft bleek die veronderstelde onmacht van Marijnen tot doordringende acteursregie overigens een mythe en was hij gerijpt, kompleter dan ooit en
niet vastgeroest in modieuze stijlprocédés, terug bij het mentale
punt van waaruit hij met zijn Camera Obscura zo'n aangrijpend
theater wist te maken, niet enkel naar vorm en beeld maar ook
naar inhoud en liet acteren als drager daarvan. De voorstelling
maakte duidelijk hoe hij, samen met een Jan Decorle. de jaren
'80 in Vlaanderen had kunnen beheersen, had hij er voluit kunnen opereren als artistiek leider van een schouwburg. Een verdere optelsom leert overigens dat we met zowat dertien boeiende
theatermakers voor evenveel comfortabel behandelde gezelschappen (en met uitsluiting van al de rest), die ook boeiende kweekscholen en broedplaatsen konden zijn voor hun eigen opvolging,
een gouden theatertijdperk waren tegemoet gegaan. Het bleek
en blijkt een mooie utopie.
4 februari 1987 : Teater Malpertuis speelt Het beest in de jungle
naar een novelle van Henry James, voor het theater bewerkt door
Ger Thijs en in een eigen regie gespeeld door Mia Grijp en Dirk
Buyse.
Gek toch, die jaren '80. Er was - je zou het nu niet meer geloven - een moment, waarbij het erop leek alsof er van de ene dag
op de andere geen dramaturgisch repertoire meer bestond. Je
kon nog nauwelijks een theater in komen of men had wel weeleen roman of een novelle voor de scène 'bewerkt', meestal met
schadelijke gevolgen voor beide (en de ziekte blijkt nog lang niet
uitgewoed). Ik sta altijd erg wantrouwig tegenover dat soort bewerkingen. Als ze deugt, is een brok verhalend of beschouwend
proza een verschijnsel, dat optimaal in zichzelf is afgerond en
waar door ingrepen van welke aard ook niets meer is aan toe te
voegen. En als het niet deugt is zo'n proza door zijn onbelangrijkheid meestal evenmin een goede voedingsbodem voor beklijvend
theater. Er zijn zeldzame uitzonderingen. Zo herinner ik me levendig de Fernando Pessoa-produktie van Lucas Vandervost met
De Witte Kraai, waarin de Portugese dichter benaderd werd met
een grote gevoeligheid, die veel verder reikte dan een soort illus-
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tratie en daarenboven met de grote nederigheid van discreet op
de achtergrond blijvende handwerkers, die voor de auteur een sober monument oprichtten. Het probleem is, dat de meeste bewerkers dat soort nederigheid niet hebben en wijsneuzig zichzelf in de
plaats stellen van de schepper, wiens rijke inhouden ze ontlenen
om ze, als vandalistische bibliotheekraden, van primaire aantekeningen in de marge voorzien, gekreukt, beduimeld en gescheurd
terug te geven.
Er zijn. zei ik, zeldzame uitzonderingen. Het beest in de jungle
was er zo één. Een ragfijne novelle met zo mogelijk nog grotere
verfijning, respect en discretie geënsceneerd en gespeeld door
Mia Grijp en Dirk Buyse. Met een subtiliteit, die volkomen beantwoordde aan de tekstuele stijlkwaliteit. Met dialogeren via oogopslag of handbeweging. Summiere, streng eenvoudige maar scherp
bewust aangebrachte tekens, die de complexiteit van de tekst glashelder maakten en de hoge muzikaliteit van dit proza extra onderlijnden. De voorstelling was te goed voor het Vlaamse theater. Ze
behoort dan ook tot één van de meest onderschatte van het decennium.
4 februari 1988 : Dito-Dito plus 'verwanten' spelen Duiven en
Schoenen van Willy Thomas in diens eigen regie. Een schrijfopdracht van het Kaaiteater. Als voorstelling één van de grootste
mislukkingen van de besproken periode maar tegelijk één van de
opvallende bekommernissen in de jaren '80 : de poging tot zinvolle vernieuwing van de eigen dramaturgie. Naast een Pourveur,
een Sierens en, uiteraard, Decorte, is Willy Thomas één van de interessante exponenten van dit verschijnsel en zo dacht de jury van
de jongste Signaalprijs voor hel jeugdteater er blijkbaar ook over.
Halfweg hel decennium levert Thomas met Frans/zeen erg aardige tekst af, die naar de vorm tekenend is voor die nieuwe dramaturgie : meer situationeel dan verhalend, meer scenario dan
traditioneel toneelstuk, met veel. zoniet alle vrijheid aan de makers, oeroude tema's bespelend op een onburgerlijke, niet door
een grootste- gemene-deler-moraal gerecupereerde manier en
met uitsluiting van muf theaterrealisme en gecodeerde psychologisering ten bate van de direkte waarneming en de veranderlijkheid
daarvan. Daarmee sluit ze perfect aan op een zich evenzeer in dil
tijdvak aandienende lezing van hel bestaande repertoire, die de
wereld niet langer bekijkt op de pre- ptolemeïsche manier van een
eeuwig stilstaand gegeven, waarvan de immobiliteit enkel nog met
loze poëtica wordt omhangen, maar als een dynamische constellatie, die de maatschappij niet probeert voor te stellen als een irreëel rustwekkend, ondeelbaar geheel maar als de som van
ontelbare en alsmaar kleiner wordende, individuele splinters.
4 februari 1989 : Jan Ritsema regisseert Johan Leysen in Wittgenstein lncorporated, een Kaaitheaterproduktie.
Zowel naar schriftuur als naar regie en acteren zowat de ultieme conclusie van wat ik in de vorige paragraaf moeizaam poogde
uiteen te zetten. Tegelijk het tol een uiterste consequentie gevoerde, in dit decennium aangegane, lang geleverde maar onbeslist blijvende gevecht om weer te mogen 'denken' op de scène en.
dusdoende, via een hersteld maar daaotn niet minder verscheurd
mensbeeld, een hersteld maar daarom niet geruststellender wereldbeeld te tonen. Elitair teater ? Toe maar ! Staan lekker eten,
drinken, vrijen en alle nog hoger gestemde gewaarwordingen en
emoties lekker denken in de weg ? Of andersom ? Of tegelijk ?
Thespis beware me ! Als ik het al niet had geweten, had het theater van de jaren '80, die naam enigszins waard, me kunnen leren
dat je tegelijk van kunst kan houden én van voetbal én van kaartspelen. En dat het altijd goed zit als je de motieven, de technieken
en de middelen maar niet (Ie veel) door mekaar haalt.
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"De tijd van de dichter : leven bij de dag; en die dag tegelijkertijd op twee tegenstrijdige
manieren beleven : alsof het nooit meer zal ophouden en alsof het opgehouden is op dit
o g e n b l i k . Z o k a n de v e r b e e l d i n g niets a n d e r s d o e n d a n h e t c o n c r e t e leven van nu
herwinnen en bezielen - ontdekken en projecteren."
(Octavio Paz, De kinderen

Drie bedenkingen bij
een podiumdecreet:
een draak met vier
koppen.
ï.
Elke keer blijkt opnieuw dat de
discussie over hel p o d i u m d e c r e e t
enorm bemoeilijkt wordt door de
absurde toestand van de Vlaamse
Executieve, die vuur en water probeert te verzoenen, die meerderheid
en oppositie in één pot politieke
grijsheid gaar kookt : wat 'slecht' is
in het nieuwe decreet is, volgens de
cultuurminister, te wijten aan het
compromis, en volgens de SP-cultuurcel aan de liberale stokpaardjes
van diezelfde minister. Wat die minister. wat die cultuurcel(len) met
podiumkunst willen, daar kom je
niet achter. Z e blijven immers te
vaak de indruk geven het zelf niet
goed te weten.

2.
"We mogen blij zijn dat de nieuwe
theaterstructuren, zoals de kunstencentra, nu eindelijk hun decreet hebben", zegt de minister, en de kunstencentra applaudisseren beleefd.
Kan iemand mij één reden noemen
waarom kunstencentra - of andere
vormen van theater - gelukkig moeten zijn met een wet, 0111 de wet ?
Deze wet, van onbeperkte duur - dat
wil zeggen : tot de toestand opnieuw
verrot is - regelt de verkeerde dingen
en is daar trots op. De minister zegt
- opnieuw nagepraat door de kunstencentra - dat er geen sociale bep a l i n g e n in het d e c r e e t m o e t e n
staan, want hij is toch cultuurminister : laat de kunst over aan de kunstenaars. zeg ik dan, maar zorg dat ze
goed betaald worden, dat is precies
één van zijn verantwoordelijkheden
als c u l t u u r m i n i s t e r . Een d e c r e e t
moet minstens zeggen dat theaters
moeten aansluiten bij een collectieve a r b e i d s o v e r e e n k o m s t . Meer in
het algemeen : er zijn voor de juridi-

sche vormgeving van een kunstenbeleid twee dingen nodig. Een kaderwel die administratieve, sociale, begrotingstechnische en andere nietartistieke elementen regelt, en een
soort programmawet (in Nederland
is dat het vijfjaarlijkse 'kunstenplan') die voor beperkte tijd een artistiek beleid uitstippelt, dat er b.v.
uit kan bestaan kunstencentra als
structuur naar voren te schuiven, als
alternatief voor de ensembles. Maar
k u n s t e n c e n t r a of e n s e m b l e s als
structuur juridisch vastleggen voor
o n b e p e r k t e tijd (zoals dit decreet
doet) is slechte politiek : misschien
zijn kunstencentra over tien jaar absoluut niet meer relevant, zoals ensembles vijf jaar geleden alleen maar
contraproductief waren.
3.
Die onzalige discussie over de
Raad van Advies : niemand vraagt
zich af welke de democratische functie kan zijn van een adviesorgaan, en
welke middelen zo'n adviseurs nodig
hebben om zich van die functie te
kwijten. Er is alleen de (ondemocratische, want neerkomend op een vrijbrief voor efficiënte lobbying) idee
om elk verplicht advies af te schaffen
en de (corporatistische) idee om
vooral professionelen, d.w.z. belanghebbenden over hun eigen zaakjes te
laten beslissen. Allereerst moet
men zich afvragen waarover precies
zo'n raad moet adviseren : over het
beleid, over de invulling van dit beleid (erkenning) of over de materiële
toepassing ervan (subsidiëring). Nu
adviseert de R.A.T. over het laatste
(wie krijgt hoeveel geld ?) en van al
de rest maakt ze zich af met holle
frasen en inhoudsloze opmerkingen.
De minister heeft gelijk dat hier de
positie van theaterdirecteurs en bestuurders volstrekt ontoelaatbaar is:
in de Gewestelijke Ontwikkelingsm a a t s c h a p p i j e n . om maar iets te
noemen, zitten ook niet de kandidaat-investeerders zelf om mee te
praten over toelagen. En dat de ziekenfondsen meebeslissen over hun
a d m i n i s t r a t i e v e vergoedingen via

van liet

slijk.)

het b e h e e r s c o m i t é van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat
vindt toch ook iedereen schandalig.
D u s . Tillemans : j o u w opmerking
over de reactionaire argwaan van de
(klein)burger voor de kunstenaar
die niet met centen kan omgaan, die
klinkt verdacht ' " . Maar belangrijker dan de samenstelling - op een
bepaalde manier moeten de professionelen toch aan het woord komen,
dus beter via een structuur, dan via
de vrije markt van de lobbying - is de
kwaliteit van de adviezen, een kwaliteit die de voorwaarde is voor autoriteit die de minister verlangt. Om
het noodzakelijke studiewerk te verrichten bij de voorbereiding van adviezen, is er een ambtelijke staf nodig : dal hoeft geen personeelsuitbreiding te betekenen, enkel een andere taakverdeling op administratie
en kabinet : momenteel wordt een
keer of drie geadvizeerd (R.A.T., administratie en kabinet), terwijl een
professioneel ondersteund advies in
één keer goed kan zijn. Bovendien
maakt de 'verambtelijking' van het

advies - en g o e d e , p r o f e s s i o n e l e
ambtenaren, die de theatermaterie
kennen, dat lijkt me toch niet teveel
gevraagd - het mogelijk dat de professionelen, van op een zekere afstand dan. toch weer structureel bij
het advies b e t r o k k e n w o r d e n , in
w e r k g r o e p e n of iets d e r g e l i j k s .
Maar ik vrees dat mijn denkoefeningetje al achterhaald is : de haast om
tegen september met een decreet te
kunnen pronken bepaalt alles, en de
discussie is beperkt tot de ministerraad. En de collega's van de cultuurminister zijn niet beter geadviseerd
dan de minister zelf : een hoogstaande discussie, waarin kunstenaar en
publiek ( a n d e r s dan in toeschouwersaantallen) centraal staan wordt
het, naar ik vrees, niet echt.
Klaas Tindemans

" ' (Zie het 'debat' tussen Minister
Dewael. Hugo de Greef en Walter
Tillemans in De zevende dag. BRT
televisie. 20 mei 1990)
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De Tijd
Antwerpen

Jakov Bogolomov
Er zijn van die op het eerste gezicht onverwachte combinaties. Er
is b.v. Maxim Gorki. die 11a de rel die
de première van zijn Zomergasten in
P e t e r s b u r g teweegbracht aan zijn
vrouw schrijft : 'De première was de
mooiste dag van mijn leven ! Nooit
eerder heb ik (...) zo fundamenteel
de zin van mijn leven aangevoeld.'
Er is ook Ivo van Hove. die in een
interview zegt dat theater los van het
leven staat, dat de scène het rijk van
de verbeelding is. En dan is er die
zelfde Van Hove die bij de Tijd als
a f s c h e i d s g e s c h e n k Jakov
Bogolomov van Gorki regisseert.
Gorki schreef Jakov
Bogolomov
vlak voor de revolutie van 1917.
maar het manuscript werd pas in de
jaren '40 gevonden. Het stuk bleef
onvoltooid : van het vierde bedrijf is
slechts de eerste scène geschreven.
Concreet betekent dit dat het dramatisch incident, dat bij Gorki in het
laatste bedrijf te verwachten valt.
ontbreekt. Tegelijk hiermee wordt
het verhaal -als dat er al is- ontdaan
van zijn moralistisch en politiserend
slotakkoord.
De groep 'ontaarde' bourgeoisintellectuelen, dat hier min of meer
toevallig bijeen is op liet Oekraïense

O
E R

N
E

N

buitenverblijf van Nikon Boekéjev,
wordt dit keer dus niet tot definitieve keuzes gedwongen tegenover elkaar, noch tegenover het leven, noch
tegenover de maatschappelijke en
politieke realiteit. Het stuk wordt
m é é r een open tranche de vie en
toont mensen in hun doen en denken, zonder dat zij ertoe komen hun
situatie wezenlijk te veranderen.
D r a m a t u r g Klaas T i n d e m a n s
noemt Jakov Bogolomov terecht een
etude over de kwaal die liefde heet.
Waarmee het hoofdmotief genoemd
is, en meteen de openheid gecreëerd
voor de regisseur 0111 'zijn' personages in te vullen, zonder zich ogenschijnlijk te veel 0111 maatschappijd u i d e n d e imperatieven te bekommeren.
D e rijke Nikon ( D a m i a a n De
Schrijver) is zijn leven lang op zoek
naar dé vrouw maar mist de kracht
en de inspiratie om zijn diepste verlangen te realiseren. Van zijn landgoed wil hij zogezegd een kuuroord
maken; dan kan hij het desnoods
d u u r d e r verkopen. O m naar water
te boren trok hij ingenieur Bogolomov aan, maar in feite is het hem om
diens vrouw Olga te doen. Hij is
moe. lui en ongelukkig. De inhoud
van zijn leven is verveling.
De lieden die hem omringen zijn
in hetzelfde bed ziek. Oncle Jean
(Johan Van Assche), gediplomeerd
scepticus, b e h e e r s t hel landgoed
futloos. De geblakerde sportman
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Ladygin (Pierre Callens) koketteert
met zijn lichaam en vindt het vanzelfsprekend dat de vrouw die hij
begeert, ook van hem houdt. Zijn
visie op de liefde is van een triviale
simpelheid. En de wegebbende ingenieursweduwe (Rita Wouters)
laat helemaal aan het einde koel horen dat ze misschien binnenkort op
Jakov verliefd zal worden. Verliefd
op Jakov is ook Nikons nichtje Vera
(Els Olaerts), dat nog onschuldig genoeg is om eerlijke meisjestranen te
huilen.
En middenin staan Jakov en Olga.
Jakov (Dirk Buysse) is een naïeve
idealist, een spraakwaterval. Het
lijkt wel of hij op zijn wolk participeert aan een kosmisch bewustzijn,
waarin de liefde voor de mens centraal staat. Hijgelooft in de mens als
historische persoonlijkheid die zich
inzet voor de t o e k o m s t . Arbeid
adelt, de vrouw is de as in het leven,
liefde is creativiteit... Alleen slaagt
deze 'predikant' er niet in 0111 een en
ander in daden 0111 te zetten. Zijn
rusteloze Olga (Mieke De Groote)
is o n v o l d a a n ; v o o r h a a r b e a n t woordt echte liefde aan een directe
en actieve levensnood. Samen met
Vera lijkt ze de enige die in haar
streven kwetsbaar is. Teil slotte lijken ze elkaar teruggevonden te hebben. Maar in feite laat zij zich weer
door zijn woorden vangen en blijft
hij op zijn wolk zitten. De anderen
kijken met lede ogen toe. Z e hebben
niets bereikt.
Gorki trekt geen enkele dramatische spanningsboog. In deze uitgebluste wereld van leegloperij, waar
men in hel beste geval lauw achter
zijn passies aandraaft, heeft de aut e u r b o v e n d i e n de v e r s c h i l l e n d e
'standpunten' vrij oppervlakkig behandeld en de symboliek heel doorzichtig gemaakt. Tijdens de voorstelling heb je het gevoel dat er boven de hoofden van de personages
een discours hangt waar ze niet echt
aan deelnemen. De oorzaak ligt niet
enkel bij de auteur. De personages,
zoals we ze te zien krijgen, blijven te
dicht als ééndimensionele typetjes
aan het manuscript plakken. Z e
missen in hun spel over het algemeen een diepteprofiel, wat het stuk
wellicht boeiender had kunnen maken. Te meer daar Van Hove zijn
personages meer dan ooit in closeup neemt. Dat houdt verband met
het decorconcept van Jan Versweyveld.

Jakov Bogolomov
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Keoon

Uitwijkmogelijkheden in de vorm
van voorbijzwiepende a c t e u r s f o r m a t i e s , zoals in Zomergasten
van
Blauwe Maandag Compagnie, zitten
er niet in. De hoge irappenconstructie, gecamoufleerd achter
muurtjes, plaatst de acteurs in een
vrij statisch spelbeeld. Z e dalen of
stijgen, t r a a g zigzaggend en om-
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slachtig. Z e verbergen zich achter
de muurtjes, proberen er moeizaam
bovenop te liggen of gaan erop zitten. Symbolisch kan men in het decor natuurlijk een soorl niemandsland zien. een plaats waar niemand
thuis is. een passage, toeristen aan
d e k . M e t de twee u i t s t e k e n d e
cypreskruinen en de hier en daar
verspreide stenen bollen suggereert
het ook wel een surrealistisch tuinterras. Of het puin ervan ? Maar
h i e r m e e wordt de n a c h t m e r r i e ,
waarop in het p r o g r a m m a b l a a d j e
gezinspeeld wordt, zeker niet ingevuld.
Het decor lijkl het gevolg te zijn
van een d r a m a t u r g i s c h e o n m a c h t
om de materie klaar gestalte te geven. Als totaalbeeld functioneert
het niet omdat het de voorstelling
niet richt. Het fixeert enkel de acteurs en vraagt dus 0111 een sterke
a c t e u r s r e g i e . E11 die o n t b r e e k t .
Aan oppervlakkige beelden van een
tanende Russische klasse anno 1916
heeft de toeschouwer vandaag geen
boodschap. Wel aan een sprankelende doorlichting van menselijke
verhoudingen. Z o heeft Van Hove
het ook gewild. Maar het vingerspel
in deze etude is nogal stram, soms
ook nonchalant. De voorstelling
blijft haperen in een wazig dwepen
met allerlei confrontatie-momenten
zonder acteerreliëf. Ik heb b.v. niet
het cynisch plezier beleefd dat achter het beeld van dit samentroepen
schuilgaat.
Net als de personages lijken ook
sommige acteurs in deze voorstelling over weinig veerkracht te beschikken. Enkel D a m i a a n De
Schrijver en af en toe Dirk Buyse en
Jolian Van Assche geven in hun vertolking geraffineerde d o o r k i j k m o nienten weg. Dan geniet je even van
ironische reflexen, of van het uitvergroten van absurdistische trekjes.
Dan merk je iets van de vaudeville
die deze lanterfanters ook hadden
kunnen opvoeren. Maar in haar geheel bekent de voorstelling niet echt
kleur. Z e loenst je aan en hoopt
wellicht op enige vertedering. Bij
momenten echter heb je de indruk
dat je op weinig relevante clichés zit
te kijken. Of zouden er de laatste
lijd loch te veel Russische klassieken
gespeeld zijn ?
Fred Six
G e z e l s c h a p : D e Tijd; tekst :
Maxim G o r k i ; regie : Ivo Van
Hove; dramaturgie ; Klaas Tindemans; decor en licht : Jan Versweyveld; kostuums : Tessa Lute; spelers : Dirk Buyse, Mieke De Groote, Rita Wouters, Johan Van Assche, Damiaan De Schrijver, Pierre Callens, Els Olaerts.
Gezien op 6 april 1990 in DeSingel, Antwerpen.
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Volkstheater
Wien

Krankheit oder
Moderne Frauen
Mozart. Mooie muziek. Een geopend gordijn, een vallend wit vlak
voor een blauwe achtergrond, soms
voorzien van een volle zon. Rechts
b o v e n a a n s t a a n vier r e u s a c h t i g e
slagtanden met daaronder een kleine p a t e r n o s t e r van piemeleikels.
Linksonder in een gat gaapt de leegte van een gynaecologische stoel : de
plaats voor de vrouw. In haar "011staat veel", maar ze is vooral "makkelijk reconstrueerbaar." Wij, mannen, "reiken van onder naar boven",
wij groeien naar hogerop. ' O m d a t
jij bent zoais alle vrouwen, hoef ik
helemaal geen andere uit te zoeken."
Mannentaal. "Samen aan het urinoir staan. In de rij. Niet spioneren.
Vrolijk staren we voor ons uit. Allen
voor één. Eén voor allen." U wil nog
een citaat ? Deze keer van man tot
v r o u w : "Weet j e , Emily, ik kan
steeds onmiddellijk herkennen dat
ik van je hou. Ik kijk langs mezelf
naar beneden, zie je, zo ! en deze
kleine h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
van mezelf roert zich al dan niet."
Op zulke zinnen is men in ons
aards paradijs van beleden gelijkheid tussen man en vrouw niet altijd
zo verlekkerd, zeker niet als dat
aardse paradijs Oostenrijk heet.
Voeg daarbij nog de blasfemische
boosdoenerij die de tekst Krankheit
oder moderne Frauen van Elfriede
Jelinek teistert, haar verdichte maar
schitterende schriftuur, de negatieve kritieken ('geen stuk'/'abnormaliteit '/'n est be vuilste r ' / ' o n v e r t e e r baar') en we begrijpen de artistieke
o n t h o u d i n g voor Jelineks theaterstukken. Misschien heeft de publiciteit rond haar jongste roman Lust
(waarvan Krankheit s o m s wel het
voorspel lijkt) ertoe bijgedragen, dat
dit stuk nu t o c h in het W e e n s e
Volkstheater wordt opgevoerd in
een regie van de Oostduitser Piet
Drescher. Aan het Burg- of Academietheater is er voor Jelinek vooralsnog geen plaats. Naar verluidt
vormen Peymann en Jelinek niet het
beste koppel.
Dat het stuk uitgerekend in het
Volkstheater loopt, hoeft niet zo Ie
verbazen. Het Volkstheater is zowat de tegenhanger van het Burgtheater (cfr. Staats- versus Volksoper) en de komst van Peymann zou
ook hier een indirecte impuls veroorzaakt hebben. Daarnaast leent
Jelineks satire zich uitstekend tot
een groteske benadering. Kenners
hebben er al op gewezen dat dil theaterstuk zich bij het volkstheater aan-
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sluit (de Grand Giiignol b.v.), terwijl
iemand als Heiner Müller het stuk in
de traditie van het barokke Kasperletheater situeert. Bovendien luidt
het motto dat het Volkstheater voor
dit seizoen koestert : 'HenschaftLiebscliaft-Leidenschaft',
een programma waarin alleen Oostenrijkse
auteurs werden opgenomen en waarin Jelinek wonderwel past.

vrouwelijk. (...) Word weer leeg.
Wij of jullie ! " W a n n e e r de kolonie
o n a f h a n k e l i j k d r e i g t te w o r d e n ,
wordt het wingewest veilig gesteld,
de oorlog der geslachten krijgt lijfelijke vorm. De mannentaal degenereert tot een merkwaardig dialect
met fascistoïde en militaire inslag :
"de opstand tegen het wijf is een
creatieve daad."

De tand- en vrouwenarts Heidkliff stelt zich in hel begin van het
stuk met mannelijke zelfzekerheid
voor, eigent zich terloops de verpleegster Emily als verloofde toe, als
"reservoir voor iemand die graag en
goed ademt." Maar, zo verwittigt hij.
zijn liefde is niet grenzeloos. Emily
is vampier en ze vraagt de arts haar
een instrument te bezorgen waarmee ze haar hoektanden naar believen kan uitschuiven, zichtbaar maken : "Ik wil een gelijkaardig apparaat als jullie mannen. Ik zou graag
imponeren. Ik zou graag lust tonen."

Carmilla vindt uiteindelijk een
mogelijke identiteit door het zieke
tegenover het zogenaamde gezonde
te stellen : "Ik ben ziek, dus besta ik."
Alleen omdat ze ziekte suggereert
wordt ze herkend. "Zonder ziekte
zou ik niets zijn", in dat besef speelt
Emily wellicht ook vampier. Z o d o e n d e e n s c e n e e r t en regisseert
Carmilla zichzelf. Het theater als
ziekenhuis, het ziekenhuis als theater. Helaas, zelfs deze identiteit van
de "moderne" vrouw wordt door de
mannenwereld moeiteloos gerecupereerd : "Jullie zijn één enkele geschiedenis van ziekte. Jullie geven
het zelf toe." Als lichaam kan de
vrouw slechts in een verziekte vorm
kruipen, Emily's en Carmilla's cellen groeien samen, een kankergezwel dat uitgeroeid moet worden.
De mannen nemen de regierol opnieuw in handen, overtroeven zelfs
de regisseur en beslissen dat het publiek moet ophoepelen : ' N u a.u.b.
weggaan. (...) Licht aan en opstappen. Onmiddellijk eruit ! (...) Presto weg !"

Ondertussen is het paar Benno en
Carmilla H u n d e k o f f e r met kroost
gearriveerd. Carmilla is zowat de
vleesgeworden projectie van het traditionele vrouwenbeeld : "Ik spreek
de moedertaal en leer ze ook aan."
H a a r man spijst haar. Toch is ze op
zoek naar haar identiteit : "Ik heb
een probleem: niets heb ik verhinderd. (...) Ik ben niets half en niets
heel. Ik ben daartussen. Ik ben van
een beminnelijke onbeduidendheid." Vrouwelijke prietpraat,
meent H u n d e k o f f e r : "Ik verdien
goed. (...) Een raadsel, wat er zich in
je hoofd afspeelt. Je bent zoals een
mooie namiddag. Men beleeft hem
wel, maar achteraf zou men bij God
niet weten waarom."
Carmilla sterft bij de geboorte
van haar zesde kind (de zoveelste
H u n d e k o f f e r - r e p l i c a ) , m a a r ze
krijgt van Emily via een beet hel
v a m p i e r e n l e v e n t o e b e d e e l d . De
vampier, "dat wezen dal niet helemaal sterft en niet helemaal leeft,
dat steeds opnieuw opduikt en dus
met het vrouwelijke principe overeenstemt" (Jelinek). Kort na tien
uur verlaten ze hun graven en zuigen ze de lichamen van Carmilla's
kinderen leeg. De vrouwen vernietigen het leven dal ze hebben gebaard
: "Niet meer baren, maar begeren."
Saillant detail : als de vampieren hun
tanden in de hals van hun mannen
s t o t e n , v i n d e n ze a d e r s z o n d e r
bloed. Het m a n n e n d o m is bloedeloos, daarom ook zo sterk. Zelfs
wraak wordt de vrouwen niet gegund.
Z o ' n geperverteerd vrouwenbeeld is voor mannen een gruwel en
stuit dus op een patriarchaal veto :
' W e e s net. Wees verzorgd. Wees
een agentschap. Laat onze lust opnieuw de vrije loop. Geef iets van
jullie ! Verbind je met ons. W e e s
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Piet Drechser is erin geslaagd van
deze moeilijke tekst een grappige
voorstelling te maken, zonder dat
Jelineks ideeën in de grappen en
grollen verdwijnen. Toegegeven,
soms wordt het er allemaal een beetje dik opgelegd, maar de enig juiste
benadering van deze sarcastische satire lijkt toch de groteske. O m d a t de
personages in hele tekstfragmenten
zichzelf trachten Ie definiëren ("Ik
ben ik" - "Ik lijd. en ik voel me goed."
- "Wij zijn een factor, waarmee men
geen r e k e n i n g h o e f t te houden",
enz.), is een zekere vorm van tautologie tussen tekst en handeling onvermijdelijk. Dat weet Jelinek natuurlijk ook. Een al te vanzelfsprekende verdubbeling van taal en handeling is daarom niet opportuun en
dus grijpt ze in de regie- aanduidingen naar de hyperbool, om zo tot de
kern van de zaak door te dringen, om
zo de "schone schijn" te doorprikken.
N a C a r m i l l a ' s b e v a l l i n g haalt
Heidkliff nogal wat placentas uil
haar lichaam en jonast ze de scène
over : vrouwenvlees wordt inflatoir.
Zelfs haar hart wordt weggenomen
en vaart als een ballon ten hemel,
waar het zonder twijfel een plaatsje
vindt. En dat terwijl de vampier
Emily in rood-witte kleuren rondloopt, de kleuren van het Alpenland.
Zo schudt Drechser nog een aantal
beklijvende beelden uit zijn mouw.
Tegen het einde van het stuk vallen
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twee plastic doeken lussen mannen
en vrouwen, in casu Emily, Carmilla
en liet vrouwenkoor, dat hen onderlussen heeft vervoegd. Niet alleen
worden de vrouwen zo in quarantaine geplaatst - het woord risicogroep
is al gevallen - de mannen bereiden
zich voor op de Endlösung. Z e blazen zichzelf op in plastic pakken en
verdwijnen achter de doeken 0111 dat
k a n k e r g e z w e l met een c h e m i s c h
p r o d u k t te b e s t r a l e n .
Daarmee
neemt de mannelijke ratio "ik denk,
dus ik ben" toch wel hallucinante
vormen aan. Het resultaat is een
vrouwenbegraafplaats, een massagraf. een schilderachtige 'vuilnisbelt'.
Het ritme van de voorstelling is
brisant, de scheldpartijen, de bijterigheid in staccato : de snelle sector
is lijfelijk aanwezig. J o h a n n e s T o r ne zei een schitterende Hundekoffer neer : de clichés die hij gebruikt
zijn zo apert dat ze geperverteerd
worden. Mannen die hun vrouwen
letterlijk als blaffende honden beledigen. verhullen geenszins Jelineks
bedoelingen. "Jullie hebben lippen.
W a a r v o o r g e b r u i k e n j u l l i e ze ?
W a a r t o e ? O m te spieken." Waarop mannelijk geblaf volgt, na elk
punt kort geblaf.

O
D

E

R

N
E

N

Le centre international de créations
théâtrales
Brussel

Woza Albert
Op zoek naar acteurs voor zijn
produktie de Mahabaratha
bezocht
Peter B r o o k o n d e r a n d e r e Z u i d Afrika. Over die reis, die een diepe
indruk maakte, zegt Brook : "Ik heb
veel rondgetrokken en ben in aanraking gekomen met de harde realiteit
van de l e v e n s o m s t a n d i g h e d e n aldaar. Men kan zich moeilijk pijnlijkere en schokkendere toestanden
voorstellen als men nooil in ZuidAfrika is geweest. E11 wat het meest
hartverscheurend is, is dat het volk
in hel aangezicht van een dergelijke
onhoudbare situatie, er daarom niet
minder vitaliteit, humor en menselijkheid op na houdt, aangevuld mei
een natuurlijke gave voor muziek,
zang, beweging en vooral spel." Deze
enkele zinnen bevatten in een notedop de poëtica van Brooks huidige
theaterwerk : zijn interesse in en respect voor niet-westerse c u l t u r e n ,
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zijn aanklacht tegen sociale onrechtvaardigheid. zijn humaniteit en zijn
geloof in de kunst, i.c. liet theater, als
een uiting van dat alles.
In een recent interview verklaarde Brook dat het hedendaagse theater geen enkele behoefte heeft aan
artificialiteit. Als absolute eis stelde
hij de natuurlijkheid, de authenticiteit van de acteur voorop. Hel theater van Brook is meer en meer een
theater van de acteur geworden. Het
lichaam van de acteur als drager van
een o n o n t v r e e m d b a r e e i g e n h e i d ,
zowel individueel als cultureel, is de
uitkomst van Brooks jarenlang zoeken naar de essenlie van het theater.
Woza Alben is een theater van de
verbeelding, van de suggestie. De
scène is zo goed als leeg op enkele
attributen na : een zinken ketel, een
klein houten platform, enkele doeken. De voorstelling ontstaat volledig uit de aanwezigheid en hel spel
van de twee zwarte acteurs : de Senegalees Mamadou Dioume en de
Maliër Bakary Sangaré.
Woza Alben is het verhaal van wat
er zou gebeuren indien Jezus Christus opnieuw zou terugkomen, maar
dan in Zuid-Afrika
Hel idee ontstond bij twee zwarte
acteurs tijdens een toernee. Zij wen-

N a t u u r l i j k zijn er een p a a r
s c h o o n h e i d s f o u t j e s : R o g e r Murbach is als dokter Heidkliff niet altijd even overtuigend en de intonatie
van Carmilla ( G e r t r u d Roll) lijkl
soms in tegenspraak met de intelligente opmerkingen die ze bij gelegenheid m a a k t . M a a r misschien
heeft Drescher dat zo gewild. In
elke geval heeft hij met deze produktie bewezen dat je Jelinek niet alleen
kan lezen, maar ook kan spelen.
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den zich tol Barney Simon, artistiek
d i r e c t e u r van hel Z u i d a f r i k a a n s e
Market Theater, en samen met hem
kwam de u i t e i n d e l i j k e tekst lot
stand.
De voorstelling is een aaneenschakeling van korte schetsen waarin de reacties getoond worden van
zowel blanken als zwarten op hel
nieuws dat Christus in Zuid-Afrika
is. Die verschillende soorten reacties zijn een dwarsdoorsnede van de
sociale, economische en politieke
p r o b l e m a t i e k van het intern verscheurde Zuid-Afrika.
De brutale, komische, ritmische,
soms realistische, soms karikaturale
speelstijl van beide akteurs is schatplichtig aan de commedia dell'arte,
het polilieke straattoneel en wellicht
evenveel aan Afrikaanse theatervormen. Woza Alben is een voorstelling
van een radicale eenvoud en dilo
helderheid.
Erwin Jans
Gezelschap : Le centre international de créations théâtrales; tekst
Percy Mtwa, M b o n g e n i N g e m a ,
Barney Simon; regie Peler Brook:
acteurs Mamadou Dioume, Bakary Sangeré
Gezien in Salle Saint-Michel te
Brussel op 12 april 1990.

Vooruit
Gent

Emiel
W a n n e e r D i r k R o o f t h o o f t in
1986 aan hel Brusselse Conservatorium een opvoering van Jean Cocteau's Le Bel Indifférent (met Katrien Meganck in de hoofdrol) ziet.
geraakt hij geïnteresseerd in de thematiek van het stuk. Twee jaar later
verwerkt hij dit in Geruchten van de
lift. dat bedoeld is 0111 opgevoerd le
worden d o o r het Reizend Volkstheater met Viviane De Muynck in
de hoofdrol. Het gaat echter niet
door. omdat de tekst niet goed is. Te
uitleggerig. Aanvankelijk wil R o o f t hooft de hele zaak vergeten, maar
herwerkt ze uiteindelijk tol Emiel.
Het wordt een Vooruit-produktie,
met R o o f t h o o f t zelf als regisseur.
De voorstellingen vinden plaats in
een ruimte van hel COOP-gebouw,
deel uitmakend van de Vooruit.

Wim Vernieyleii
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Kunstencentrum

Dat er in de zaal meestal alleen
m a a r g e ï s o l e e r d of v o o r z i c h t i g
wordt gelachen, beeft vermoedelijk
met het onderwerp le maken. Want
weekhartig is Jelinek niet. Zoals
Regine Frederick in hel nawoord bij
het stuk zo mooi steil : "Waarover
m e n tactvol niet p r a a t , d a a r o v e r
schrijft zij onverbloemd." E11. dames, vergeet vooral niet : "Seidhygieniscli I Folgt eurer Natur ! Putzt .'
Putzt! Putzt /"

Krankheit oder moderne Frauen
G e z e l s c h a p V o l k s t h e a t e r ; tekst
Elfriede Jelinek; regie Piel Drechser; spelers Roger Murbach. Gertrud Roll. Johannes Terne, Cornelia Lippert, Alfred Rupprecht. Felix Hassler; decor en kostums : Elisabeth Blanke en Peter Pomgradz.
Gezien in Volkstheater te Wenen
op 25 april 1990
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Woza Alben (Le centre international
Foto G. Ahegg

(le créations

théâtrales)

Auteur/regisseur Dirk R o o f t hooft wacht het publiek op aan de
ingang en leidt hen naar de plaats
w a a r Emiel zal gespeeld worden.
Het is een lange ruimte, die door
afwisseling van grijze en roze vloer-
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bekleding onderverdeeld wordt in
vier muurloze kamers. De 'eigenheid' van deze woningen wordt verder getypeerd door enkele decorelementen, zoals een kast, een bed, een
tafel en stoelen. Aan de rechterkant
is een groot raam. dat uitziet op de
grauwe flats van het Gentse Zuid.
waar de taxi's en autobussen rijden.
Dit geeft het geheel een enorm gevoel van realisme. Het publiek - dat
maximum uit dertig mensen bestaat
- zit heel dicht bij de 'scène', waardoor er een heel intimistische sfeer
wordt gecreëerd. Doordat je als toeschouwer van zo dicht 'binnenkijkt'.
ben je je veel sterkei' dan bij andere
t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n bewust van
het voyeurisme.
Het publiek ziet een vrouw, gespeeld door Katrien Meganck, die
ontroerd naar Casablanca kijkt op
de televisie. Vanaf de eerste zinnen
die ze zegt. blijkt duidelijk dat ze
ongelukkig is omdat ze in de steek
werd gelaten dooi' Emiel. Maar ze
legt zich daar niet bij neer. Alles wat
ze vertelt en doet en draait rond
Emiel. de man waarvan ze houdt,
maar die ze niet bij zich kan houden.
Heel het stuk door zijn we getuigen
van de wanhopige pogingen die ze
onderneemt om -ondanks de pijn binnen haar relatie enig geluk te vinden. "Hijkomt toch altijd t e r u g , d u s
moei hij mij nog graag zien.", zegt ze.
Ze droomt ervan 0111 met hem in de
discotheek te zijn en als ze voetstappen hoort op de gang hoopt ze dat
het Emiel is. Het is echter één van
de buren die thuiskomt.
Net zoals het publiek zijn de buren een soorl voyeurs die steeds binnendringen in de wereld van Emiels
vrouw. Als ze i n f o r m e r e n n a a r
Emiel hangt zij steeds weer leugens
op. waarvan ze hoopt dat ze ooit
waarheid zullen worden. Z e zegt dat
Emiel thuis is. dat hij in bad zit en
vertelt hoe gelukkig ze samen zijn.
Voor de buitenwereld speelt zij het
rolletje van de 'zorgeloze vrouw',
maar de buren lijken wel beter te
weten. Z i j hebben alles al eens meegemaakt en verlangen niet meer. Z e
geloven niet meer in de liefde en
vluchten in de (wrange) humor, de
zelfbevrediging, de Elvis Presleyimitatie. Eén van hen zegt dat mensen niet gemaakt zijn om elkaar gelukkig ie maken.
Als Emiel terugkomt roepen de
buren lieni binnen en geven hem iets
mee (koekjes, bloemen) voor zijn
vrouw, alsof ze willen proberen 0111
de relatie tussen Emiel en zijn vrouw
weer goed te maken. Nu Emiel bij
haar is, voelt ze zich eigenlijk ongelukkiger (en vooral eenzamer) dan
daarvoor. O n d a n k s al haar pogingen (van schelden tot liefdesverklaringen afleggen) 0111 Emiel voor zich
te winnen, gaat hij weer weg. Hij
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b e r u s t in de o n m o g e l i j k h e i d van
deze verstikkende relatie en vlucht
in de drank en de vrouwen.
Zij besluit 0111 ook te vertrekken,
maar net als ze wil weggaan komt
een b u u r v r o u w t e r u g thuis nadat
deze van haar man was weggelopen.
Emiels vrouw ziet de nutteloosheid
van haar vertrek in en blijft. De reactie van de buurman op de thuiskomst van zijn vrouw typeert de hele
houding (en tot op zekere hoogte
ook die van Emiel) van de buren.
Heel de tijd heeft hij eenzaam liggen
wachten - masturbatie als surrogaat
voor de liefde - en als ze dan thuiskomt, reageert hij nauwelijks. Hier
wordt duidelijk wat Roofthooft bedoelt met de uitspraak dat wanneer
we niets verlangen, alles wat er van
komt mooi meegenomen is.

typetjes meestal niet meer zijn dan
een decorelement, slaan ze met de
weinige zinnen die ze zeggen toch
dikwijls de nagel op de kop. Ondanks de vaststelling dat deze nagel
eigenlijk al lang in de plank zit. zorgt
hun commentaar voor een aangename vorm van ironie en relativering.
Hei stuk eindigt mei het verhaaltje van een buurman over twee tortelduiven die een nest b o u w d e n .
Dat nest viel naar beneden en ze
begonnen opnieuw te bouwen. Telkens weer. "Ik wist niet dat liefde zo
sterk kon zijn", zegt hij en begint
hevig te lachen. Hiermee vat hij eigenlijk heel de thematiek van Emiel
samen.

We kunnen ons de vraag stellen of
de vrouw van Emiel terug naar binnen gaat omdat ze de leegte niet kan
aanvaarden en verder wil strijden (
en de terugkeer van de buurvrouw
kunnen we dan zien als 'hoop') of 0111
le worden zoals de buren : vereenzaamd. maar zich schikkend in het
lot en het geloof in de liefde opgevend ('berusting'). O n d a n k s het feit
dat er geen uitsluitsel wordt gegeven
over de toekomst van de vrouw (en
hel publiek dat dus zelf kan invullen). is Emiel precies een stuk dat
vaak aan kracht moet inboeten door
een te sterk expliciteren. Dat is
vooral te merken in de tekst, waar
Roofthooft te veel wil duidelijk maken, waardoor het voor Katrien Meganck vaak enorm moeilijk is 0111
haar rol echt geloofwaardig te kunnen brengen. Haar acteren komt
soms nogal geforceerd over en door
haar veelal overdreven hevige aanvallen maakt ze haar personage vrij
clichématig.

Vooruit - theaterproduktie; regie
en leksl Dirk R o o f t h o o f t (naar
C o c t e a u ) ; s p e l e r s Katrien Meganck. William Phlips. Roger Dellaert, René Delen, Guy Smekens,
Rene Smet en Gaby Degelin.

H a a r t e g e n s p e l e r s stralen een
indringende rust uit. R o o f t h o o f t gebruikt hiervoor figuranten zonder
enige acteurservaring. Hij wil deze
personages brengen zonder enige
vorm van theatraliteit. Hoewel deze

Guy Coolen

Theatergeschiedenis:
model of mythe, feiten of verhaal ?
lil 1986 promoveerde F. Peeters
aan de U.I.A. op een proefschrift
over het Vlaamse Volkstoneel van
Dr. Jan Oscar De Gruyter (192024). met als ondertitel Ontwikkeling
en Toetsing vim een Tentatieve Methode van
Theaterliistoriografie.
Promotor was Prof. Dr. C. Tindemans.
Na slechts drie jaar antichambreren verscheen het proefschrift bij
naamgenoot uitgeverij Peeters onder de enigszins aangepaste titel Jan
Oscar De Gruyter en het Vlaamse
Volkstoneel (1920-24). Een theaterhistorische studie. De leesbaarheid

^^^ <
Emiel (Kunstencentrum

Vooruit) Foto Corneel M.

Ryckeboer
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van liet werk werd op een discrete
m a n i e r vergroot d o o r toevoeging
van illustraties en door een aantal
redactioneel-slilistische ingrepen.
Het is de verdienste van de wetenschappelijke reeks van liet Vlaams
Theater Instituut dat Peeters wetenschappelijke discours integraal werd
weergegeven zonder editoriale of
marktstrategische compromissen.
Peeters probeert in zijn werk twee
objectieven te realiseren : een model
en een methodologie van de theaterliistoriografie uitbouwen en dit toepassen op de historische studie van
het Vlaamse Volkstoneel o.l.v. dr.
Jan Oscar De Gruyter.
Het doet een beetje vreemd aan
de woorden "model" en "theaterliistoriografie" in dezelfde zin aan te
t r e f f e n . Meestal beschouwt men
theatergescliiedsclirijving als een
evidentie, een praxis zonder reflectie. De feiten spreken voor zich !
Vanaf ca. 1970 was de theaterhistoricus ononderbroken het mikpunt
van de jonge theaterwetenschappers
die hem zijn "onwetenschappelijke"
en onkritische werkwijze verweten.
Tussen de bijna ahistorisch geworden (systematische) theaterwetenschap en hel theaterhistorische onderzoek leken alle bruggen opgeblazen. Peeters probeert nu de vooroordelen van de theaterwetenschappers weg te nemen door een preciezer begrippenapparaat te introduceren en een voorstel te doen voor de
wetenschappelijke uitbouw van de
theaterliistoriografie.
Het eerste, methodologische luik
van de studie is erg taai voor de lezer.
Peeters begeeft zich op de interdisciplinaire weg en probeert theorieën
van een erg verschillende oorsprong
zoals Annales en Brandei (geschiedwetenschap). Fischer- Lichte (theatersemiotiek) en Lotman/Tynjanov
(litera tuurwetenschap) in een analysemodel samen te brengen. Deze
combinatie levert ongetwijfeld een
aantal pluspunten op zoals de introductie van Brandeis veelgelaagde
durée-begrip
in de theaterliistoriografie. maar er zijn ook kentheore
tisclie verschillen die de verbinding
bemoeilijken. Z o doet de combinatie van organische (Braudel), nominalistische (Jakobson), dynamische
(Tynjanov) en statische (Coseriu)
structuur- en systeembegrippen erg
vreemd aan. Ook de epistemologische vervaging van het onderscheid
tussen feit- tekst, evenement-uiting
of gegeven-teken door de samenvoeging van referentiële en semiotische theorieën is opvallend (hierover later).
De invalshoek van Peeters biedt
perspectieven voor een theatergeschiedschrijving die dieper graaft
dan oppervlakkige causale verbanden tussen feiten en anecdotes, die
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het quasi-onveranderlijke en de conjuncturele beweging centraal stelt.
Een geschiedschrijving die durft argumenteren met kwantitatieve reeksen zonder het theatrale te vergeten.
Maar er is een keerzijde aan de
medaille. P e e t e r s is in hel tweede
deel te veel uit op een reconstructie
van de feiten en verliest de valorisering van het model een beetje uit hel
oog. Vooral de toepassing op de
t h e a t r a l i t e i t zelf valt m a g e r uit.
"Door gebrek aan bronnen", zegt
P e e t e r s , m a a r er zijn nog a n d e r e
oorzaken. Peeters is immers op een
aantal vlakken de gevangene van zijn
model.
Zo is het model positivistisch omdat het meer belang hecht aan "harde" en ware feiten dan aan de functie
van de zachtere verhalen en uitspraken (vaak niet vrij van mythemen)
van en over theatraliteit.
Daar komt nog bij dat de "historio g r a f i e van het o n v e r a n d e r l i j k e "
vaak geen goede gids is om de bij
uitstek v e r a n d e r l i j k e theatraliteit
a n n o 1920 te beschrijven. T e n s l o t t e
is hel voorstel wellicht nog niet specifiek genoeg voor theater en is de
structuurovereenkomst tussen het
voorgestelde model en het beschreven object niet de grootst mogelijke.
Dit verklaart ook gedeeltelijk de discrepantie tussen het abstracte deel 1
( m e t h o d o l o g i e ) en het schijnbaar
los daarvan geschreven deel 2 (descriptie en analyse). Als men het model echter specifieker zou maken,
dan zou het wellicht ook minder
"sterk" worden. Wat het wint aan
specificiteit zal het dan onverbiddelijk verliezen aan universaliteit.
De primaire keuze voor Aimales
is erg interessant. Alleen moet dit
model nog veel beter kunnen renderen binnen largescale en long term
r e s e a r c h . P a s in het historische
werk van de lange adem en de longue
durée zal men het model volop kunnen waarderen. O p een termijn van
vier jaar Volkstoneel kan men echter geen "tijdloze" structuren ontdekken en is spreken over "conjunct u r e n " h o o g s t riskant. N o o d g e dwongen moet Peeters zich dus toch
m e e r m a a l s beperken tol de door
hem gewraakte "evenementen" (een
ander woord voor "feiten" ?). T o e gegeven : zonder anecdotisch te worden.
Het tweede deel bevat de eigenlijke beschrijving en analyse van het
Volkstoneel, een erg waardevolle en
nauwkeurige studie met een interessante invalshoek : demythologisering.
V o o r de p u b l i k a t i e s over het
Vlaamse Volkstoneel en de voor ons
theater erg belangrijke interbellumperiode moesten we tot voor kort
aankloppen bij tijdgenoten (L. Monteyne, Willem P u t m a n , C o n s t a n t
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Godelaine,...) of bij ijverige studenten die er een verhandeling over geschreven hadden (o.a. BRT-journaliste Martine T a n g h e ) . De beschikbare standaardwerkjes van C. Godelaine ("Hel Vlaamsche Volkstooneel") en A. Vander Plaetse ("Herinneringen aan het Vlaamse Volkstoneel") hebben zich voor een groot
deel geënt op (en vorm gegeven aan)
de mythe van het Volkstoneel.
Peeters probeert in zijn studie af
te rekenen met die mythe. Zijn werk
levert een berg aan nieuw feitenmateriaal op en confronteert objectieve
historische gegevens met een aantal
misvattingen over de euforische en
massale respons in alle bevolkingslagen. de grote aandacht in de pers, de
triomfen, de grote spelkwaliteit, e.a.
Peeters confronteert herhaaldelijk de feitelijke, tekstuele en statistische "waarheid" van de reconstructie met de begoocheling van de mythe. In deze context is het een beet je
eigenaardig dat hij zowel met de
mythomanen onder de theaterhistorici als met de erudieten en de positivisten afrekent. De kentheoretische positie van Peeters en de positivisten ligt immers op een aantal
punten niet zo ver uil mekaar. Z e
delen het geloof in de demystificerende waarheid van de reconstructie
en lijken allebei niet bereid hun discours te relativeren als een (al dan
niet wetenschappelijk) verhaal tussen de andere. Het vaak gehoorde
pleidooi (Ankersmit, Ricoeur) voor
een relativerende, narrativistische
historiografie is hier niet aan de
orde.
Soms stuurt Peeters aan op een
puur "post-positivistische" (de term
is van hem zelf, p287) reconstructie.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn historische weergave van de overname
van het Volkstoneel door de katholieken (p.425-440). De gebeurtenissen worden c h r o n o l o g i s c h o n d e r
m e k a a r gerangschikt zonder al te
veel commentaar.
Peeters is veel beter geïnspireerd
op de ogenblikken dat hij de geschiedenis niet ziet als een reeks feiten,
m a a r als een communicatieproces
waarbij de tijdgenoot de gebeurtenissen op een bepaalde manier leest
("1 eur te.xte est hl par Ie sociiis", p.
125), wanneer hij m.a.w. niet de referentiële maar de semiotische invalshoek kiest.
Dan pas wordt ook zijn model,
zijn conceptueel kader en zijn methode voldoende gevaloriseerd.
Jammer genoeg verdwijnt de semiotische preoccupatie in het tweede
deel vaak op de a c h t e r g r o n d en
krijgt de overmaterialisering vaak de
overhand. Centrale begrippen uit
het eerste deel (norm, code, longue
durée) komen in het tweede deel
nauwelijks aan bod.
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Als we even abstractie maken van
de waarheidsstatus en de kentheoretische discussie, dan vallen vooral de
s t e r k e p u n t e n van het werk o p .
Peeters creëert immers een bruikbare taal en een techniek om uitspraken te doen over de geschiedenis van
het theater en van een gezelschap in
het bijzonder. Erg interessant zijn
hier de kwantitatieve analyses die
vaak uitnodigen tot onverwachte interpretaties. Een voorbeeld. Uit de
vergelijking van de spreiding van de
kritieken per stuk met het aantal opvoeringen van het stuk, leidt Peeters
af, dat stukken die erg in trek waren
bij de o r g a n i s a t o r e n en d u s het
(voort(bestaan van het VVT verzekerden - Onder één dak (+ 50 opvoeringen/5 recensies) en Dolle Hans
(60/14) -, toch niet hel overgeleverde beeld van het VVT hebben bepaald. Er verschenen namelijk erg
weinig kritieken over die veelgespeelde stukken. Minder vaak opgevoerde stukken als Jozef in Dotlian
(30/32) en Philoetetes (20/18) hebben dit beeld wel diepgaand beïnvloed.
Op zijn beurt nuanceert Peeters
het o v e r g e l e v e r d e beeld van het
Volkstoneel. Z o wijst hij erop dat
dil beeld niet alleen gebaseerd is op
(schaarse) kritieken m a a r ook en
vooral op zogenaamd "autodescriptieve" metateksten. Dat zijn teksten
van de producenten over hun eigen
theater. Deze teksten geven noodzakelijkerwijs een vertekend beeld
van het theater(systeem) dat ze willen affirmeren en propageren. Vaak
zijn dit pseudokritieken of propag a n d a t e k s t e n van De G r u y t e r ,
Goossenaerts of hun naaste medewerkers, geschreven in een euforische taal. Z e dichten zichzelf een
grote kunst waarde toe en spreken
als het gezelschap van de Vlaamse
natie (andere theaters lijken niet te
bestaan of worden op een al te eenvoudige m a n i e r o n s c h a d e l i j k gemaakt).
F. P e e t e r s c o n f r o n t e e r t deze
auto-affirmatie met descriptieve gegevens over de p o v e r e materiële
produktiemiddelen, de smalle financiële basis, conflicten met organisatoren, over de niet zo brede sociografische spreiding van de voorstellingen en de (beperkte) interesse
van de pers voor het fenomeen.
Belangrijk is ook de evolutie die
Peeters vaststelt in de activiteiten
van het Volkstoneel. Het VVT manifesteert zich a n n o 1920 als een
agressieve theatercultuur die het officiële theater (de stadsschouwburgen) als minderwaardig beschouwt.
Volgens Peeters heeft niet de speelstijl, regie of zegging het wezenlijke
onderscheid gemaakt met het officiële theater, maar de repertoirekeuze.
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Het "kwalitatief hoogstaande" repertoire van hel VVT wijkt inderdaad af van de publieksvriendelijke
( r o m a n t i s c h e ) r e p e r t o i r e s van de
grote schouwburgen. Helemaal in
de lijn van wat men kan verwachten
van De Gruyters "ethnocentrische
reflex" ligt de vaststelling dat hij zich
voor zijn repertoirekeuze baseert op
Nederlandse (vooral het repertoire
van V e r k a d e was e r g p o p u l a i r ) ,
nooit op Franse modellen.
Twee jaar lang blijft het volkstoneel een agressieve, zichzelf affirmerende t h e a t e r c o n j u n c t u u r . Vanaf
1922-23 komt daar verandering in.
De Gruyter wordt dan directeur van
de Antwerpse KNS en biedt daar
e e n e r g verwant r e p e r t o i r e a a n .
Hierdoor wordt het VVT gedeeltelijk overbodig. In grote steden. Antwerpen in hel bijzonder, loopt de
aandacht sterk terug. De vermind e r d e a a n d a c h t van D e G r u y t e r
voor zijn Volkstoneel (hij blijft des o n d a n k s artistiek leider) wordt
voelbaar in een meer geïmproviseerd repertoire.
Het verminderde aanbod gaat gepaard met een steeds wankelere financiële situatie en toenemende kritiek. Pogingen om aspecten van het
ideeëngoed van het katholieke theaterrenouveau, een nieuwe zelf-affirmatieve conjunctuur anno 1923, te
assimileren slagen slechts gedeeltelijk. Voor het VVT in epigonisme
verzeilt, wordt het o v e r g e n o m e n
door een groep uit het katholieke
milieu. Hier sluit Peeters zijn in se
boeiende beschrijving van de systemische rol van hel VVT in de theatercultuur af.
Het wekt enige verwondering dat
de discussie van hel semiotische subsysteem "VVT", zich louter afspeelt
op het vlak van het speelplan. De
repertoire-analyse zelf blijft beperkt
tot een o p s o m m i n g van stukken,
d a t a en s p e e l p l a a t s e n . O v e r de
structurele, dramaturgische en ideologische codes van de voorstellingen
komen we niets te weten. Evenmin
iets over de behoefte die er bestond
om deze stukken te spelen (artistieke ?, ideologische motieven?) of
over hun esthetische waarde in het
vigerende systeem. Hier komen we
trouwens opnieuw uit op hetzelfde
punt van kritiek : de zwakke uitwerking van de communicatieve en semiotische dimensie in het tweede
deel. Peeters heeft het zelden of
nooit over theatertekens, theatraliteit, intertextualiteit of esthetiek.
Over de "mentale uitrusting" ("mentalité") of de (theater)ideologieën
komen we ook al niet veel te weten.
De politieke strijd mag dan duidelijk
zijn, maar wat is de inzet van de strijd
op het artistieke vlak ?
Peeters klampt zich m.i. al te zeer
vast aan de geschiedenis van het
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theater-"appareil" (i.p.v. hel theater
als "oeuvre"), aan de geschiedenis
van het materiële artefact en de sociale infra-structuur (i.p.v. het esthetische object)... Het theaterdisc o u r s verschijnt bij h e m als een
maatschappelijke realiteit. T h e a t e r
wordt verengd tot een netwerk van
sociale gebeurtenissen met een conjuncturele. de mythologiserende of
systemische relevantie : gegevens
over acteurs en speelplaatsen, sociog r a m m e n en observaties van toeschouwers. In zijn poging de mythe
te ontkrachten heeft Peeters de demystifiërende kracht bijna uitsluitend toegekend aan cijfers en feiten.
Hierdoor dreigt het theater zelf met
de mythe en als mythe gedesavoueerd te worden.
Wellicht is het op z'n minst even
interessant de ontstaansvoorwaarden van de mythe na te gaan en de
verbanden met de beleving van theatraliteit. Een studie van de verhalen uit die lijd kan erg veel aan het
licht brengen over wat wij eerder de
"mentale uitrusting" noemden. Het
is niet verwonderlijk dat we net in
een p e r i o d e van " g e m e e n s c h a p s kunst" en dreigende theatralisering
van het leven een sterk op collectiviteit, euforie en solidariteit gericht
theaterdiscours aantreffen. De retoriek van een bepaald theaterdiscours verwijst immers niet naar de
r e f e r e n t i ë l e waarheid, m a a r zegt
vaak veel meer over het theater zelf.
Discours-analytische m e t h o d e s
kunnen hierbij wellicht een beter
hulpmiddel zijn dan de inhouds-analyse die F. Peeters zelf voorstelt. Z i j
gaat uit van de complete transparantie van het theatrale discours voor de
onderzoeker en reduceert de complexe eigenaardigheid van het theater. het gevoerde discours en zijn
context tot een aantal thematische
eenheden. Ook de koppeling van de
inhoudsanalyse aan de zg. intenties
van de theatermakers lijkt me een
moeilijk vol te houden bewering.
De studie van Peeters is verplichte lectuur voor al wie zich wil wagen
aan het schrijven van t h e a t e r g e schiedenis. Als men bereid is de
structuralistische en post-positivistische apriori's van het werk te accepteren, dan zal men het ongetwijfeld beschouwen als een revolutionair ontwerp.
Zelfs wie kritiek heeft op de theoretische invalshoek, moet toegeven
dat het boek een erg knappe gevalstudie is en een goed uitgangspunt
voor elke discussie over tlieaterhisloriografie.
Geert

Opsomer

Het boek kost 1.495 fr. Te bestellen bij Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143. 1000 Brussel.
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memoriam

Antoine Vitez
(1930 - 1990)

Antoine Vitez zal voor mij onverbreekbaar verbonden blijven aan die
u n i e k e t h e a t e r n a c h t in de C o u r
d'Honneur du Palais des Papes in
Avignon. 11 juli 1987. première van
Le Soulier (le Salin van Paul Claudel.
Een elf uur d u r e n d e voorstelling
met de poëzie van Claudel in de
hoofdrol, een twintig minuten lange
staande ovatie om 9 uur 's morgens.
Het blijven onuitwisbare herinneringen. De relativiteit ervan wordt je
in het gezicht gegooid bij de plotse
dood van Antoine Vitez. 59 jaar oud.
Veelzijdigheid en produktiviteit
zijn zonder twijfel sleutelwoorden
bij het profileren van A.Vitez : theaterdirecteur, regisseur, acteur, docent. dramaturg, vertaler, filoloogslavist. woordkunstenaar.... het zijn
maar enkele facetten van zijn uiteenlopend talent. Zesenzestig regies in
minder dan 25 jaar tijd. vaak in combinatie met belangrijke rollen, een
impressionante carrière.
Charisma is nog zo'n karakteristiek : uitstraling bij persconferenties, bij publieke debatten - niet in
het minst omdat Vitez zichzelf bloot
d u r f d e te stellen aan kritiek, aan
zelfkritiek deed ook. Als acteur blijft
vooral die diepe stem bij. de acteur
ten dienste van de taal. Nauw daarbij
aansluitend wellicht zijn gevoel voor
poëzie, vorig jaar nog zo treffend
geïllustreerd bij zijn publieke lezing
in Avignon van Le Discours sur Ie
Colonialisme van Aimé Césaire.
A. Vitez ontwikkelde een cultureel-maatschappelijke visie op de
functie en hel bestaansrecht van hel
theater : als overtuigd communist,
lid van de Franse KP tot in hel begin
van de j a r e n '80. lanceerde Vitez
ooit de slogan 'théâtre elitair pour
tous'. Hij wou weg van het populisme. ten voordele van een verhelderend theater dat de essentie van een
stuk blootlegt. Concessies doen aan
hel publiek, in de zin van hel presenteren van gemakkelijkheidsoplossingen, hoorden daar niet bij. Vandaar het doordrukken van de integrale Soulier de Salin of La Célesline
(Avignon vorig jaar) ; vandaar ook
zijn zin voor experiment met bijvoorbeeld vier Molières op rij met
dezelfde acteurs en in éénzelfde decor (met het Théâtre de Quartiers
d'Ivry in Avignon. 1978). Aansluitend daarbij ook een reeks spreidingsinitiatieven eind jaren '60 : zijn
zogenaamde 'théâtre des quartiers',
voorstellingen die in feestzalen en
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andere alternatieve ruimtes naar het
publiek toe gebracht konden worden.
Opvallend is zeker ook de gestage
c a r r i è r e - o n t w i k k e l i n g die V i l e z
d o o r m a a k t e . Ooil geëngageerd
door Jean Vilar bij het Théâtre National Populaire - maar lol zijn grote
vernedering nooit gecast - debuteerde hij als acteur in hel Théâtre quotidien de Marseille in 1962. Daarna
trekt hij naar Caen. waar hij in 1966
zijn eerste regie aflevert (Electre).
Een jaar later volgl Nanterre. hij
wordt directeur van het Théâtre des
Quartiers d'Ivry en van l'Atelier théâtral d'Ivry, en in 1972 vraagt Jack
Lang hem om zijn co-artistiek direkteur te worden van hel Théâtre National de Chaillol.
Twee jaar geleden is hel diezelfde
Jack L a n g die Antoine Vitez ben o e m d tot administrateur-général
de la Comédie- Française. Met zijn
zin voor traditie, zijn kennis van en
respect voor hel repertoire was Vitez zondermeer de meest aangewezen theatermaker in Frankrijk om la
Maison de Molière mei zijn overgeleverde regels le leiden. Nel voon
zijn dood creëerde hij La Vie de Galilée van Biecht, dit seizoen stond
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o o k Huis Clos van Sartre geprogrammeerd, evidente aanduidingen
in welke richting Vitez het 'ijzeren
repertoire' van de Comédie Française wou uitbouwen en actualiseren.
Een essentiële component in de
carrière van Antoine Vitez belieft
zijn grondige kennis van de Slavische
talen, het Russisch in het bijzonder.
Naast talloze vertalingen (Tsjechov,
Maïakovski, Cholokhov,...) regisseerde Vitez ook een aantal stukken
van Russische auteurs. Bovendien
deed hij in 1977 (!) een regie van
Molières Tartuffe in hel Russisch bij
hel Satirisch Theater in Moskou en
speelde hij een stimulerende rol bij
hel in gang zeiten en intensifiëren
van de Frans- Russische theatercontactname in hel huidige perestrojkatijdperk.
Antoine Vitez was geen man van
mediocriteit. Hij schreef ooil dat hij
met zijn integrale versie van Le Soulier de Satin wou proberen om in de
C o u r d ' H o n n e u r een voorstelling
van de wereld le geven, van 'la totalité du monde'. Met de sporen die hij
nalaat, blijft hij ook vandaag van die
(theater)wereld deel uitmaken.
Alex Mallems

fjlv
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Antoine Vitez Foto Mare
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Geld. H a a r "trouw en alert publiek" heeft het Toneelgezelschap
Ivonne Lex alsnog 8 miljoen opgeleverd in de subsidiestrijd die het gezelschap sinds I april met kultuurminister Dewael voerde. Deze laatste
ontving de overige 6 van het oorspronkelijke b e d r a g voor zijn niet
sterk-genoeg-voor-volledige-schia pping-argumenlatie nl.
"Het soort
theater dal III. brengt is risikoloos
en burgerlijk, en mag dus bij hel toekennen van de subsidies zeker geen
p r i o r i t a i r e p o s i t i e i n n e m e n . De
overheid moet immers naast de grote zaalprodukties van het repertoireteater dat vanuil historisch en artistiek oogpunt belangrijk blijft, in eerste instantie die initiatieven ondersteunen die blijk geven van een vernieuwend en koherent artistiek concept."
Antwerpen Culturele Hoofdstad
ontvangt 495 miljoen van de Vlaamse regering, een deel van het bedrag

GELEZEN
"Ik wil voor jonge mensen het teater weer aantrekkelijk maken, open.
speels, g e m a k k e l i j k . T e a t e r heeft
uiteindelijk alles te maken met kinderachtigheid, met vroeger, met in
de kast zitten, met vieze manieren."
Jan Decorle in gesprek met Wim
Van Gansbeke in De Morgen, 15 mei
1990.
"Maar we hebben toch talent beweert men, maar dat weg loopt door
de kulturele politiek. Eindhoven is
85 km ver. Wordt er in de VSA spektakel gemaakt als een regisseur 4000
km naar een andere staat gaat in
hetzelfde taalgebied ? Dat is toch
normaal. Weglopen ! Dit is precies
een dorpje van Galliërs; als je buiten
de verste paal gaat, ben je al gezien."
Ben Verhoye in gesprek met Veronika Wuyts over Antwerpen Culturele Hoofdstad in Uil - informatiekrant voor Antwerpen, mei 1990.
"Teater heeft zo weinig nodig : een
akteur, een plek om te staan, een
tekst. Verder niets. Alles wat met
teater en akteren te maken heeft, is
ruimte : gedachten, emotionele verbeelding, klimaten, vibraties, energie, geluid, van moment tot moment
verschijnend en meteen weer ver-
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zal besteed worden aan de restauratie van o.a. de Bourlaschouwburg.
Nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Antwerpen : oprichting van
de vzw Kultuurstad '93 mei als voorzitter M a u r i c e Velge ( A n t w e r p s e
Gemeenschap voor de Haven), benoeming van Eric Antonis als artistiek leider en de installatie van een
Raad van Wijzen waarin André Delvaux, Fred Brouwers, Guido Minne,
Jozef Deleu, Frans Boenders, Ludo
Simons, G u i d o van H o o f , P i e r r e
Menens en Tijl Eyckerman zetelen.
Leiding. Bernard Foccroulle, clavecinist, organist en docent aan het
conservatorium van Luik volgt op I
januari 1992 Gerard Mortier op als
direkteur van de Muntschouwburg.
Sylvain C a m b r e l i n g volgt Mortier
naar Salzburg, de plaats van muziekdirecteur is dus vakant. Mark Morris
heeft nog niets beslist.
Serge Rangoni. leider van het
produktie- en promotiebureau Indigo. wordt de nieuwe direkteur van
het Brusselse Atelier Sint-Anne.
Jappe Claes verlaat omwille van
a r t i s t i e k e m e n i n g s v e r s c h i l l e n de

dwijnend. Akteren bestaat telkens
maar even in de wrijving van het ene
moment op het andere. In niets, dus.
Maar niets is ook alles : het begrip
'vol-ledig' is voor mij geen tegenstelling binnen één woord maar twee
keer hetzelfde op hetzelfde ogenblik. Een schijnbare paradoks van
het soort, waaruit het hele leven bestaat."
Dora Van der Groen in gesprek
met Wim Van Gansbeke in De Morgen. 16 mei 1990.
"Ik z e g j e : Brussel wordt NIET hel
centrum van Europa. Dat is een besef dat pas sinds korte tijd tot mij
begint door te dringen. Het zwaartepunt heeft zich duidelijk naar het
Oosten verplaatst. Brussel is in enkele maanden naar de periferie van
Europa verwezen. En de armtierigheid van dit land zal nu schrijnend
bloot komen te liggen. Ik kom nel
terug uil New York, waar wij mei La
Finta Giardiniera een enorm succes
hebben gehad... Wel : voor die gastvoorstelling h e b b e n wij niet één
frank subsidie kunnen krijgen, precies omdat die subsidies gecommunautariseerd zijn. Omdat dit land allang niet meer groots maar uitsluitend nog petieterig denkt."
Gerard Mortier in gesprek met
Wilfried Hendrickx in Humo , 3 mei
1990.
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Blauwe M a a n d a g C o m p a g n i e , het
duo Perceval-Joosten doet de artistieke leiding volgend seizoen opnieuw alleen.
Festivals. De jury van teatercritici
selecteerde de volgende voorstelling e n v o o r het Theaterfestival d a t
plaatsvindt in Rotterdam van 31 augustus tot 14 september 1990 : Prometheus (Theatergroep Hollandia),
Oom Wanja (Maatschappij Discordia), De lijd en de kamer (Arca). HeI
syndroom van Stendlial (Art & Pro),
LIIIII (Toneelgroep Amsterdam ism
de Tijd), Strange Inlerhide (Blauwe
Maandag Compagnie ism de Voorziening), Ballet (Toneelgroep Amsterdam), Marclie funèbre potir chat
(Van Dijck. Turbiasz, Dehollander)
en Stellet (Rosas).
Nieuwe Trends - De hedendaagse
kunst in Vlaanderen, het Vlaamse
festival in Moskou, georganiseerd
door het Vlaams Theater Instituut.
De Russische Teaterunie en hel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was naar verluidt erg succesvol. Samenstelling van het programma : Stella (Rosas). Les Porteuses de

' O m de h a v e r k l a p h o o r t m e n
overal en zeker in hel theatermilieu
praten over objectieve en o p b o u wende kritiek. Ik heb reeds, meen ik.
terdege aangetoond dat het geen zin
heeft over objectieve kritiek te handelen. Die bestaat gelukkig niet. Dit
zou betekenen dat er geen tegenspraak meer mogelijk is. Men bespare ons zo'n gerobotiseerd bestaan.
Wat men wel kan en moet eisen is dat
kritiek over een object zich beperkt
tot het object en dat men zich niet
verstrikt in vooroordelen. Maar daar
moet het bij blijven.
Rik Lanckrock, 'Kritiek als sociaal
verschijnsel'. Documenta,
jaargang
XIII, nr. 1.
"Men praal maar over de naïviteit
van het publiek, maar die naïviteit
bestaat helemaal niet. Hel publiek is
hartstikke gekorrumpeerd, hel heeft
zijn smaak bepaald. Als je de eerste
de beste boerelul zou uitleggen waar
het hier over gaal, dan zou die het
onmiddellijk begrijpen. Via de telvisie wordt het publiek heel veel met
toneelspelen gekonfronteerd. Er is
geen periode geweest waarin men
zoveel drama heeft gekend. Al doorschakelend krijg je de hele kuituur
voor je. Als ik aan een universiteit
dramaturgie zou doceren, zou ik de
mensen dwingen om een maand lang
door le schakelen en daar een proef-

K
S L I J K

Manvaises Nonvelles (Wim Vandekeybus), De lijd en de kamer (Arca),
De inompelaar en de liefde (Speelteater), AU, a 1001 niglitinare (Tiedrie) en een gala-avond geinspireerd op Les Lundis met o.a. Tête
vue de dos (Cassiers, Maillard), GerInid en JamesIM ister and
Misses
Martin (Bert Van Gorp en Carine
Peeters) en muziek van Thierry De
Mey en Quatuor Quartet.
Willy Thomas won de Signaalprijs (100.000 BF) voor zijn tekst
van B is A in Bubbels, een produktie
van Oud Huis Stekelbees in een regie van Guy Cassiers. De jury van
het vijfde Signaalfestival acht de
tekst van Thomas "een klein meesterwerk dat hopelijk tot een klassieker zal uitgroeien en de Vlaamse
grenzen zal overschrijden. De ode
aan de taal in zijn gebalde, gepolierde doch literaire en fantasierrijke
vorm kent aan de p r o d u k t i e een
meerwaarde toe, een magisch kwadraat. een symboliek waarbij kunst
en kunde verenigd worden tot een
monumenTAAL en uniek theatergebeuren."

schrift over te schrijven. En als je
dan toneelteorieën gaat lezen die
s i n d s de r e n a i s s a n c e g e s c h r e v e n
zijn, herken je dat allemaal."
Jan Joris Lamers in gesprek met
Sigrid Bousset en Johan Reyniers,

Veto, nr. 29, 14 mei 1990.
"Jaagt de Greef op nieuwe vormen, dan koestert Tillemans vooral
oude gedachten. Hij zwom in de
oudmodische citaten die ons volk
opriepen te herleven. Het teksttheater had een minder eloquente,
maar meer efficiënte verdediger
kunnen gebruiken, want zo kon het
nieuwe bewegingstheater oprukken
(tot in Moskou), wat toch het risico
inhoudt dat de podiumkunst door
vrijblijvende podiumkiinstjes verdrongen wordt."
Mark Schaevers,
Humo 2595.

Dwarskijker

Luc Frans
Zeg nooit : Tom Lanoye kan toch
een hoopje bij elkaar schijten.
Z e g : Tom Lanoye heeft een relevant bergje scherpzinnige, d r a m a turgische, theaterkritische, en dito
wetenschappelijke inzichten, op een
uiterst humo ristische wijze bij elkaar geschreven.
Etcetera 30, 15 juni 1990
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QOST-EUROPANUMMER
ZINOVY ZINIC: Een Stalincomplex
Noteert u als nieuwe abonnee:
Naam
Adres
Woonplaats
Sturen naar:

Nieuw Wereldtijdschrift
A n t w o o r d n u m m e r 100
2000 Antwerpen 1
(een postzegel is niet nodig)
Voor Nederland: A n t w o o r d n u m m e r 10022
1000 P A Amsterdam
Een jaarabonnement kost 1200 f r . / f l . 65.
Maak nog geen geld over. Wacht met betalen tot u bericht krijgt.

MILORAD PAVIC: Herberg in de zeven tepels
P H I L I P ROTH: Een gesprek in Praag
MILAN K U N D E R A : De onsterfelijkheid
JOSEPH BRODSKY: Litouwse cyclus
JACQUES K R U I T H O F : over Danilo Kis
AUGUST THIRY: Restauratie in Moskou
Het Bulgaarse paraplusysteem, enz...

U hebt danstalent, U bent niet klassiek gericht, de rest van de danswereld staat voor U open:
Modern, Jazz, Tapdans, Zang en Acteren. U wil professioneel worden? Het zal u drie jaar vragen.
Volledige opleiding (32 uur per week).
Kom auditioneren en informeren.
VLAAMSE DANSACADEMIE, Speelpleinlaan 1, 8320 Brugge/Assebroek - Tel. 050/35.13.05
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Dansstudio
Rockit
Direklie: F a n n y Peelers

r

in coproduktie met de

STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM

<2

- Modern J a z z
- Modern Ballet
- Control Dance
- Kinderdans
- Danstraining

* 3 niveaus: beginnelingen - middenniveau - gevorderden
* alle leeftijden: kinderen vanaf 5 jaar - jeugd - volwassenen
* voordelig abonnementensysteem
Jaarlijkse show in Westrand-Dilbeek
Voor alle informatie: 02/267.20.78
(naam en tel. opgeven indien antwoordapparaat)
Dansstudio Rockit
Baron de Vironlaan 130
1 7 1 0 Dilbeek
G e l e g e n vlakbij de Ring - Uitrit Dilbeek

Kwaliteit op de boekenplank
NIEUW:
Het Achterland
gesprekken met choreografen
A n e j a n Korteweg : 295.-

Klein Verzet
opstellen over kindertheater
Marianne Van Kerkhoven e . a . ; 200.-

"Dramnia giocoso per musica"
'De gans van Cairo', KV 422 e. a. W.A. Mozart
in een raamvertelling van Martin Van Amerongen
met: Greetje Anthoni, Herman Bekaert, Romain Bischoff,
Henk Lau\vers,Bernard Loonen,Leonie Schoon/Hilde Verheyeni
Rolande Van Der Paal, acteurs : Cox Habbema, Kees Hulst
muzikale leiding : Hans Rotman
regie : Eddy Habbema, scenografie : Jan Verstraeten
m.m.v. het Koninklijk Conservatorium Gent

Parade
O p de top van de citadel
over Alex Van Roven
Carlos Tindemans : 598.-

Dans voor waarden
over J e a n n e Brabants
Rina Barbier : 598.-

VTI Wetenschappelijke Reeks
Dr. J a n Oscar De G r u y t e r en hei Vlaams Volkstoneel
Frank Peelers ;

TRANSPARANT vzw
Frankrijklei 14
B-2000 ANTWERPEN

CJP h U

KNACK

(?CL<>

1.495.-

T e bestellen bij :
T h e a t e r p u b l i k a t i e s vvv.
A n s p a c h l a a n 141-143
1000 Brussel
02/511.24.60
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UITGELEZE

EUROPEES HUIS V O O R
DE P O D I U M K U N S T E N
O p e n i n g 13 - 14 - 15 september 1 9 9 0

Vlaams Theater Instituut vzw
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Theaterpublikaties vzw
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Informal European Theatre
Meeting

R

European Network of
Information Centers for
Performing Arts.

>

Theaterbookshop - documentatiedienst met leeszaal - videotheek - bibliotheek - vaktijdschriften en
persarchief - internationale documentatie - beleidsdocumentatie - v e r g a d e r a c c o m o d a t i e .
Een uitgebreide dienstverlening en deskundige ondersteuning op vlak v a n documentatie, onderzoek,
meningsvorming, informatie, promotie, managementsverbetering en exportontwikkeling.

Nieuw adres
Anspachlaan 141 -143

lOOOBrussel

Tel 02/514.40.44

Fax 02/514.13.19

^îfcj Town & Country, Théâtre de la
Bastille en Das Loft zijn toonaangevend
voor de nieuwe muzikale scène in Europa.
Maar simpele bars waar accordeons de ogen
sluiten bij oude tango' s en Piaf, zijn
even belangwekkend. Zoals een kleine
terts van Belcanto even groots kan klinken als een van Sting. En Bartók net zo
hedendaags is als Prince. In een vernieuwende krant die scherpstelt op
Belgisch en wereldnieuws, op sport,
kuituur en het leven. In De Morgen.

