
van samengebalde thema's: lijden, 
doodsverlangen, levensleugens, 
familievloek, late liefde, zinloze 
hartstocht. Daar komt bij dat 
Sigmund Freud zich met het stuk 
heeft bemoeid. In een berucht essay 
over Rosmersholm, en met name 
over het derde bedrijf van het stuk, 
heeft hij de verscheurdheid van 
Rebekka West verklaard uit het ver-
moeden van een incestverleden. 

Van een dergelijk hineininter-
pretieren moet Peter Zadek niets 
hebben. Hij noemt Rebekka Wests 
'sogenannte tiefe psychische 
Verletzung, die aus dem Inzest ent-
standen ist' smalend 'eine Erfindung 
von Herrn Freud'. Dat is hem te 
eenduidig, mensen zitten ingewik-
kelder in elkaar, ze schuiven in 
Ibsens partituur ook steeds 
opnieuw de 'zwartepiet' naar een 
ander, niemand heeft 'gelijk', het zijn 
de innerlijke tegenstrijdigheden die 
deze Ibsen-karakters zo mateloos 
boeiend en intrigerend maken. 
Zadek vertrouwt op een steeds maar 
weer herlezen van de tekst, zoals 
Pohl het zegt, als een rabbijn die de 
talmoed bestudeert. Pohl in zijn 
dagboek: 'Dat leidt ertoe dat iedere 
dag van de repetities nieuwe, elkaar 
vaak volledig tegensprekende 
inzichten in de personages en het 
bouwwerk van dit stuk aan het licht 
komen. Maandag kan "de kwaaie" 
nog echt "de kwaaie" zijn en dins-
dag komt hij ons opeens als "de 
goede" voor.' 

Zo ongeveer ook hebben Zadek 
en zijn acteurs het derde bedrijf 
herlezen, waarin Sigmund Freud de 
'bewijslast' vond voor het incestver-
leden van Rebekka West. Hij leest 
het verhoor dat Rector Kroll in dat 
bedrijf aan Rebekka afneemt, als 
was het een proces-verbaal uit een 
politiedossier, voortdurend op zoek 
naar waar de personages wroeten en 
krabben, zichzelf prijsgeven en weer 
verstoppen. Zadek: 'Ik geloof dat 
Rebekka West zich gedraagt alsof ze 
Freud gelezen heeft. En Rector Kroll 
hééft Freud gelezen. Hij weet er alles 
van; toen het stuk geschreven werd 
vormden Freuds inzichten over het 

onbewuste nieuwe informatie. Met 
die nieuwe informatie zet Kroll 
Rebekka klem, en ze komt meteen 
met een bekentenis: ze gaat haar 
verschrikkelijke verleden zien door 
de ogen van haar verhoorder.' 

Praatjes vullen geen toneelgaat-
jes, en dat weet Zadek maar al te 
goed. Hij geeft zijn acteurs de volle 
ruimte om elkaar te bespieden, zich-
zelf bloot te geven (Angela Winkler, 
die Rebekka West speelt, doet dat op 
een paar welgemikte momenten in 
de voorstelling zelfs zeer letterlijk, 
abrupt en schaamteloos, maar met 
een superbe subtiliteit). Alle spelers 
in deze versie van Rosmersholm 
hebben kleine tics, die zo subtiel zijn 
dat je ze tijdens het spelen nauwe-
lijks bemerkt, maar achteraf blijken 
ze in de herinnering te zijn gestold 
(Peter Fitz, die Rector Kroll speelt, 
krabt voortdurend op zijn achter-
hoofd, het stoort nooit, het werkt). 

Het is niet simpel om over deze 
voorstelling te schrijven, omdat alles 
zó eenvoudig lijkt, dat je als toe-
schouwer niet weet wat je overkomt. 
Tegen het eind van het tweede 
bedrijf hebben Rosmer (Gert Voss) 
en Rebekka (Angela Winkler) een 
lang gesprek in de studeer- annex 
slaapkamer van Rosmer. Eigenlijk is 
dat een wanhopige liefdesscène. Voss 
en Winkler zitten samen op een boe-
kenkist. Het is een intiem moment, 
waarin je iedere seconde hun angst 
voelt zinderen, de schrik dat ze het 
niet zullen wagen uit te breken uit de 
gevangenis die ze voor elkaar hebben 
gebouwd - maar, mijn God, wat wil-
len ze het graag. Opeens vraagt 
Rosmer aan Rebekka of ze zijn 
'tweede vrouw' wil worden. Ibsens 
regieaanwijzing voor Rebekka luidt 
dan: 'Even sprakeloos, dan met 
woeste vreugde'. Dat gaat bij Zadek 
anders. Er is bij Angela Winkler een 
flits van iets dat op lachen lijkt, een 
fractie van een seconde daarna trilt 
er door het lijf van Rebekka een sid-
dering van schrik, en alles eindigt in 
een grijns die de glimlach van een 
dode is. Winkler toont het allemaal, 
niet smoezelig door elkaar gemengd, 
maar alles na elkaar geschakeld, het 

wrede panorama van een te jong 
ter dood veroordeelde. De Rosmer 
van Gert Voss kijkt alleen maar -
Zadek spreekt voortdurend van 
'der Rosmer-Blick' als uitdrukking 
van zijn dodende en uiteindelijk 
dodelijke moraal. En ook dat aan-
houdende kijken van Gert Voss is 
vol, groots, in al haar kaalheid en 
eenvoud. 

Acteurs en actrices die zijn 
omgeven door een dampkring en die 
een geheim met zich meedragen, die 
maken de toneelruimte klein en 
intiem, daarbinnen de personages 
groot en complex. Deze voorstelling 
van Rosmersholm wordt tot in de 
kleinste rollen gedragen door zulke 

ÜBUNG 

Waarom vertellen kinderen zo graag 
pikante moppen, waarvan de pointe 
hen ontgaat bij gebrek aan levenser-
varing? En waarom is het zo span-
nend om hen die moppen te horen 
en zien vertellen, liefst meerdere 
keren na elkaar? Met spanning tasten 
ze de reacties van elke nieuwe toe-
hoorder af. Woordkeuze, timing en 
intonatie worden beetje bij beetje 
aangescherpt. Oefening baart kunst, 
het succes stijgt navenant. Wat mij 
telkens opnieuw fascineert, is de 
metamorfose die een kind ondergaat 
tijdens zijn steeds preciezere vertel-
ling. Van onwetende buitenstaander 
evolueert het tot 'medeplichtige'. 
Moppen vertellen als inwijding in de 
wereld der volwassenen? Tot op 
zekere hoogte wel. Al vertellend 
ervaar je waar het spannend wordt. 
Je stuit op grenzen en manieren om 
die open te breken. Je raakt gevoelige 
plekken en ontdekt verborgen 
gehouden werelden. Via het repro-
duceren van taal scherp je je ver-
moedens aan. Taal maakt je alerter 
voor nieuwe ervaringen, maar kan 

acteurs en actrices. De oude vos 
Zadek heeft ze tot een raadselachtige 
grootsheid gebracht. Mis dit niet! 

Loek Zonneveld 

H E N R I K I B S E N , R O S M E R S H O L M 

REGIE: Pe ter Zadek 

VORMGEVING: Karl Kneidl 

LICHT: A n d r é Diot 

MET: G e r t Voss, A n g e l a Winkler , 

Pe ter Fitz, O t t o Schenk , Klaus Pohl, 

A n n e m a r i e Dür inger . 

Première: 2 d e c e m b e r 2 0 0 0 , 

A k a d e m i e t h e a t e r van h e t 

Burg th e a t e r Weri e n . 

Op 18 e n 19 j a n u a r i 2 0 0 2 in deSinge l 

in A n t w e r p e n . 

de ervaring toch niet vervangen. Taal 
en ervaring zijn complementair. Taal 
structureert de ervaring en maakt ze 
'tastbaar'. Omgekeerd krijgt taal 
meestal pas betekenis als je ze 'invult' 
met ervaring. Al vertelt het kind de 
mop nóg zo goed, op de één of 
andere manier klinkt het gebrek aan 
ervaring door. Misschien is het wel 
dit kleine niemandsland tussen 
weten en niet-weten dat zo fascine-
rend is, voor verteller en toehoorder. 

'Ge waart 
aan 't übungen zeker?' 

üBUNG is een spel op de grens tus-
sen weten en niet-weten. Josse De 
Pauw schreef een filmscript over een 
burgerlijk stel dat een ander koppel 
en een vriend-dichter uitnodigt voor 
een etentje. Naast het obligate 
dienstmeisje is er nog het personage 
van een Oost-Europese violist die 
zich 'ten huize van' voorbereidt op 
de Koningin Elisabethwedstrijd. 
Naarmate de avond vordert, loopt 
één en ander uit de hand. De zorg-
vuldig gekozen, esthetiserend belichte 

In het kleine 
niemandsland tussen 
weten en niet-weten 
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zwart-wit beelden benadrukken het 
ldassieke burgerdrama en zijn arche-
typische personages. De acteurs vul-
len hun clichérol in vanuit hun per-
soonlijkheid, met al hun levens- en 
spelervaring. Aldus worden de film-
personages karikaturen van vlees en 
bloed, grotesk en aandoenlijk tegelijk. 

Tijdens de theatervoorstelling 
wordt deze film, die de mensensoort 
van zijn minder fraaie kantjes laat 
zien, geprojecteerd op de achter-
wand van de scène. De stemmen van 
de acteurs en het vioolspel van 
George Van Dam horen we niet. Die 
nemen zes kinderen op de scène, tus-
sen 11 en 14 jaar, voor hun rekening. 
Elk kind zegt de tekst uit het script 
als een kopie van zijn filmpersonage. 
Zelfs het vioolspel van de jonge 
Stefaan De Rycke loopt synchroon 
met dat van het filmpersonage 
György. De imitatie wordt doorge-
trokken tot in de kledij. Alleen in 
hun bewegingen volgen de kinderen 
de geprojecteerde 'voorbeelden' niet. 
In feite lip-syncen ze de film terwijl 
ze op de haast lege scène staan. 

Het vervreemdende, wat lach-
wekkende effect dat een gedubde 
film altijd al heeft -zeker voor 
Vlamingen, die ondertitels gewend 
zijn - is hier nog sterker omdat de 
geschetste situaties doorgaans niet 
voor kinderogen en -oren bestemd 
zijn, laat staan voor kinderstemmen. 
Het feit dat de kinderen in levende 
lijve aanwezig zijn, vergroot de 
décalage alleen maar. De infiltratie 
van de kinderen maakt de schets 
van mensen die hun onvervulde 
verlangens op allerlei manieren 
compenseren en afreageren onge-
meen schrijnend en lachwekkend 
tegelijk. Het woord 'tragikomisch' is 
hier echter niet op zijn plaats. In de 
tragikomedie, in wezen een uiterst 
onschuldig genre, houden het tragi-
sche en het komische elkaar in 
evenwicht. In iiBUNG daarentegen 
lijken tragiek en komiek elkaar te 
versterken, waardoor je als toe-
schouwer uiteindelijk toch in min 
of meerdere mate verscheurd 
achterblijft. Of je nu meegaat in het 
tragische of in het komische, nooit 

verlies je de tegenpool uit het oog. 
De afstand tussen scène en film-
beeld, tussen kind en volwassene 
maakt dat je voortdurend je focus 
op het getoonde verschuift. En 
naargelang je focus veranderen ook 
de proporties. Wat het ene moment 
intriest lijkt, wordt het volgende 
ogenblik belachelijk futiel. Waarover 
maken we ons druk? Hoe bekijken 
we het leven: als een groot melodra-
ma, een dagelijkse evenwichtsoefe-
ning, een spel? Moet je volwassen 
zijn om de dingen in hun juiste 
proporties te zien? Of juist niet? 
Hoeveel levenservaring moet je 
hebben om de juiste betekenis te 
geven aan wat je hoort, ziet én zegt? 

In zijn jongste roman schrijft 
Stefan Hertmans: 'Als kind bezat hij 
de merkwaardige eigenschap dingen 
en beelden diep in zijn voorstellings-
vermogen te kunnen opnemen, tot 
in de kleinste details, zonder dat hij 
begreep waar het eigenlijk over ging. 
Daar, diep verzonken en vergeten, 
lag een onoverzichtelijk arsenaal aan 
beelden te wachten op de sleutel van 

de herkenning die hij ooit moest 
leren vinden - om te begrijpen wat 
de dingen die hem het diepst ver-
trouwd waren in feite betekenden.' 
{Als op de eerste dag, Meulenhoff, 
2001, p.9) Is het leven niet één lange 
poging tot begrijpen wat de dingen 
die je het diepst vertrouwd zijn in 
feite betekenen? 

Schizofrenie 
In üBUNG wordt de imitatie van de 
volwassenen niet tot in het oneindi-
ge doorgetrokken en dat is een goede 
zaak. Een verdubbeling van de film 
op het toneel zou in het beste geval 
grappig - doch eenmaal het effect 
eraf ook saai - kunnen zijn, en in elk 
geval zou het eindresultaat niet méér 
zijn dan een eendimensionale kritiek 
op het burgerlijke leven dat nogal 
wat volwassenen leiden. Door de 
kinderen letterlijk bewegingsvrijheid 
te geven, in scherp contrast met het 
uiterst precieze dubben van tekst en 
muziek, richt de vraagstelling zich 
niet zozeer op de volwassenen dan 
wel op de kinderen, en via hen op 
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Tïajecttfieateï van 
bloeclbeelden 

het acteren. Wat betekent dit 'play-
backen' voor hen? Hoe vertrouwd 
(of hoe vreemd) zijn deze beelden 
en dialogen voor hen? Kan deze 
tekst ooit hun tekst worden? 
Hoeveel van zichzelf kunnen ze 
kwijt in dit sterk gereglementeerde 
spel? Hoe lang leidt de imitatie tot 
een beter begrip, tot een beter spel, 
en wanneer moet je breken met het 
voorbeeld om als een persoonlijk-
heid op de scène te staan? 

Tijdens de premièreweek maak-
ten de kinderen weinig gebruik van 
hun bewegingsvrijheid, die dankzij 
de aanwezigheid van monitors en 
microfoons quasi onbeperkt is. 
'Onvoldoende theater', 'te weinig 
toneelregie', werd hier en daar 
ge(m)opperd. Moet er dan meer 
gespeeld worden op de scène? Ik 
denk het niet. Josse De Pauw en 
Koen Gisen weten verdomd goed 
wat ze doen. De manier waarop ze 
film en theater samenbrengen - twee 
media waarin Josse De Pauw jaren-
lang ervaring heeft opgebouwd als 
acteur, auteur en regisseur - , heeft 
niets te maken met het voor de hand 
liggende, op evenwicht gerichte 
doseren. Zoals ze de kinderen laten 
infiltreren in de volwassenenwereld, 
zo penetreren ze het theater met 
film, en vice versa. Het resultaat is 
een ongemeen spannende voorstel-
ling, waarbij je focus voortdurend 
verschuift tussen het afgewerkte 
filmproduct en het hier-en-nu van 
het theater. De vreemde gelijktijdig-
heid van kopiërend en persoonlijk 
spel door de kinderen is essentieel 
in dit proces. 

De schizofrenie die de toeschou-
wer bekruipt - tussen film en thea-
ter, tussen herkenning en afstand, 
tussen tragiek en komiek - , vertaalt 
zich op het niveau van de kinderen 
in de gelijktijdigheid van imitatie en 
bewegingsvrijheid. In de loop van de 
voorstellingenreeks zal elk kind hier 
zijn eigen weg in zoeken. Nu waren 
er al enkele zeer mooie momenten, 

zoals de scène waarin de jongens 
scanderen 'Laten zien! Laten zien! 
Laten zien!'. In de film dagen de 
mannen Ria (een schitterende Lies 
Pauwels) uit om haar ondergoed te 
laten zien, 'want ze draagt toch 
zeker wel haar eigen lingerielijn' met 
de welluidende naam Riant! Op de 
scène kruipt Romy Bollion, die niet 
moet onderdoen voor haar lieve-
lingsactrice, op een stoel en trekt 
haar rok net niet omhoog terwijl de 
jongens staan te springen: 'Laten 
zien! Laten zien! Laten zien!' 

Acteren maakt mensen - en dus 
ook deze kinderen - ongetwijfeld 
alerter voor bepaalde levenservarin-
gen. Al spelende zullen de kinderen 
de filmscènes steeds beter gaan 
begrijpen. Zal de impact van dit 
weten merkbaar worden in hun 
tekstzegging, in hun spel? Of voegen 
ze de beelden en teksten voorlopig 
gewoon toe aan het onoverzichtelijke 
arsenaal dat ligt te wachten op de 
sleutel van de herkenning? Voor later. 

Marleen Baeten 
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Deze zomer mocht Jan Fabre voor 
de Cour d'honneur van het Palais 
des Papes in Avignon een productie 
in elkaar steken. Sinds mensenheu-
genis is dat dè plek waar een theater-
maker algemene artistieke erkenning 
kan krijgen. Bernard Faivre d'Arcier, 
directeur van het festival van 
Avignon, werd de voorbije jaren dan 
ook hoofdzakelijk beoordeeld op 
basis van de producties die daar 
stonden. Zijn criticasters hadden 
gelijk. Soms wist de man wel eens 
een verbluffende productie te plaat-
sen op een meer perifere locatie van 
het festival, de Cour d'honneur bleef 
the place to be voor de liefhebber van 
retorisch en stijf theater op basis van 
Franse klassiekers. Dit jaar kwam 
Faivre d'Arcier speciaal naar 
deSingel in Antwerpen om zijn pro-
gramma voor te stellen en een koers-
wijziging te lanceren: Jan Fabre kreeg 
een ereplaats. Niet alleen sierde diens 
sculptuur De Vlaamse krijger van de 
wanhoop uit 1996 de affiche, hij 
bouwde ook de tentoonstelling 
Umbraculum, werkte mee aan 
Coïlections d'artistes en toonde een 
reeks van zijn kortfilms. Hoofdzaak 
tijdens die persconferentie bleef 
evenwel de nieuwe productie Je suis 
sang. Daarmee wilde de festivaldi-
recteur het gebeuren een fris elan 
geven. De omkeer bleek zich echter 
langzaam te voltrekken want ook dit 
jaar werd de Cour d'honneur voor 
het gros van de tijd nog bezet met 
drakerige opvoeringen van klassie-
kers. Didier Bezace bestond het bij-
voorbeeld om L'école desfemmes van 
Molière zo op te voeren dat iedereen 
het zeker zou snappen. Zeer eenvou-
dig voor de toeschouwer: gewoon 
neerzitten en binnenlepelen. De 
productie was technisch wel knap 
gemaakt. Dit type voorstelling is 
duidelijk bedoeld om het traditio-
nele publiek van de Cour d'hon-

neur tevreden te stellen: de goed 
bemiddelde stedeling van middelba-
re leeftijd die op de hoogte wil blij-
ven van wat er 'nieuw' is. Gelukkig 
rijst stilaan het besef bij artiesten en 
festivaldirecteurs dat er niemand -
noch de kunst noch het publiek -
bij gebaat is om theater-op-maat te 
maken. Faivre d'Arcier getuigt van 
dit inzicht door Fabre op de Cour 
d'honneur te inviteren. 

Behalve de onontkoombare 
inhoud van Je suis sang, moet in een 
bespreking dan ook dit gegeven van 
de relatie tussen theater en publiek/ 
toeschouwer centraal staan. Want 
het is wellicht daardoor dat deze 
productie aan de wanden van het 
Palais des Papes zal blijven kleven. 

Traject 

Op zich is het thema van Je suis 
sang erg eenvoudig. Het gaat om 
bloed. Dit levenssap wordt in al zijn 
gedaantes en met al zijn remini-
scenties ten tonele gevoerd. Fabres 
bloedtekeningen, die hij creëerde 
tijdens performances op het einde 
van de jaren '70 en recent ook in 
Lyon, duiden erop dat hij reeds lan-
ger gefascineerd is door het mense-
lijke bloed. Het past in zijn onder-
zoek naar het lichaam en de moge-
lijkheid om de lichamelijkheid te 
overstijgen. Dit thema komt ook 
aan bod op de tentoonstelling 
Umbraculum, waar een monniksfi-
guur opgebouwd uit schijfjes bot en 
omringd met zaagmachines en 
objecten als rolstoelen en looprek-
ken bekleed met kevertjes, de bezoe-
ker aanzet tot reflectie. 

De analyse van het bloed leidde 
Fabre tot een reflectie over de relatie 
tussen mens/dier en lichaam/bloed 
en deed hem stilstaan bij het feit dat 
we vandaag nog maar heel weinig 
weten over de rode vloeistof. Dit 
uitgangspunt verwerkte hij tot een 
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