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Tnl e ~ding 

Om allerle i =edenen heeft het zeer lang geduurd voo~dat Jit sta~e 

- veeslRg voltooid was. 
Het grootste probleqm was de beschrij ving v ~n ee~ w~rkprocqs wa?~~r 

ik pas in de lo .) p van de ti jà enige greep begon te k!"'i jgen t:?n wat 

700 ln eigenzin'1ig karakter had d:t het , buiten zij n eif,en crit.eri··, 

weinig 3a~~no~in~spunten bood . 
Hoe daar een leesbaar en te volgen verslag over te maKen ? wat ~are n 

de grote lij~en ~ n de feiten e~ feitjes uit mjjn stage -dagbopk~n? 

Doordat ik , na het afronden van de stage , ve r der bij rle vo~rstel ! inr 

betro~~en bleef als lichtvrouw , moest er veel tijd verstri jken 

voordat ik voldoe~de afstand had genomen om die gr ote li~nen te 
r{unnen t ... e~ { en. 

Daarv00r heo:Jen veel gebeurtenissen , iàeeën en ge voel ens he t veld 

ffioeten ruimen : perso ~ nlijKe ve rhoudingen , ~erksfeer en de mensen : 

spelers , regis se ur en produkt i e - medewerkers . 

Alle ~leur VRn het enthousiasme , het ha=de werken en zoeken , de 

t:oogtepllnten .. de c ,lnflicten , de trane n en de onderlinge verbonden

heid i s grotendeels uit dit ve~slag ~egget~o~ken , 

Dit gemis moet de lezer in r.et achter~oofd houden . 

Ook voor mij persoonlijk was het schrijven van dit verslag de ~ele 

ge~heid om te benoemen wa t i~ zo 31 had meege maakt en geleerd . 
OOK daar slipte v~el door de mazen van ~et net aR n thema's wat i k 

over mijn herin neri ng moest uitwerpen . 
In dip zin is dit verslag dan ook onderdeel v~n mi~n stage , en niet 

het eenvoudigste. 

In mijn 8."bitie :.m de kwali :ei t en te b·schri jvp.n 1. i e ' Je :'l -.,cnt der 

teaterlijke Dwaasheden ' tot zo ln bijzondere v00rste·i ling maken, ";:Irn 

ik , naar mi~n idee , slechts ten dele geslaagd , 

Eetzel!de geldt voor he t benoe:nen van mijn eié>~ n leerpr,\c.-::s . 

Deso~dan~s ~oop i~ dat dit verslRg erin slaagt een indr~~ te çev~n 

van ~et we~~p~oc ' s en van de voorstelling die er uit voort k~am 

(zie O ) ~ bijgevoegd script) en in iede~ geval vqn m!jn ~etrok~en 

he id, respect en enthousiasme . 



Sta~~ - ov~r~e~~omst 

~en of . ici;le s;ag - a Vdreen~o~et is er ~ ~oi~ fcw~~~t . ~aL vo!~

is de s~age -aa~v~ncE . 

Stage - aan v r'ua6 
Sta ge - inste l ling : Proje~~ 3 , J~n F1bre. 

~o9ti :nys t r'at , 

2000 .-I.n t · ... 'erpp n . 

K o ntn K~pe =SG0n : Tijs Vi~ se r. 

Pe riode : 2 maart tot 13 juni 1984. 
full - t i me , i~ Antwerpen . 

F .... nct i e : stagiaire . 
~e~elij~s vers13g uitb~engen vRn h"t werkrroces en de 

oespre~ing d ~ 2rvan met j e BToep . 

;\:laly se en uescnrl jv':'ne$ van !1 _· t wc rKprOCp.s . 

Ke nnis doorge ven va n het kla~sie~~ theaLer en de 

Lnea~ergeschiedenis . 
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Motivati e en verw~c~tinien 

l rie:. is rpeatè ' z O.3 1s te Yerwaci.ten e:1 Le VJo::-zien 't, 8S I . 

~e~ lce~ 01 nie~s ~at l~ Jo i t r:~zien , ge~e~e:1 of i ~l e~l'J tl~d . 

Ma3r ~et v Jldeed !IIPt K~~C~C ~3n ~ i 0 :1 ei ·: en o~l R~~r ij~ste crit ~ l'ium 

V.;, I; ~~ oe j tneater : :,8 ;. '(''::' 8:-::l·8 zi,ln t'Jesci·,0uw,=rs . 

darl~ . IK l'1ur!"àe :,~el ls n8uwelij..:s te ?~'j:i l -:':Hai:::eren o md .!3 t f'en {'lO:' :? n 

~Hn~fe~l~p een belacnelij~e l'd acti~ 0; he t ,!ebodene lee~ te z i jn . 

~.~3r 18~ aat allem381 a~!l? Da~en la~er dacht ik er nog ov~r na. 

De v Jo r~tellin~ was fa ecine~end doo r het ui tbouwen VAn eenvoudii~ , 

a ll ert ~gi~e nAnd91i n~e n %oais (net !ich8am) wa~sen , door h~t geb~~i< 

V8rl d~corstuK,{en :~ in~tal18ties . 

Lr .... ar·en ::1Jlllenten van gr.ote SCflooi1!1eid , i j{ naà ~1 'Jg nooit ?oiets :!1o - i~ 

in se:l ~ ne at 9r fe zien . 
~a2r , 70 bea2Cfl l i ~ , wat me toch net meest ·,~n !nIjn st oel ~:· d ·'e~~ 

~eld ~~~ je inóividual:te i t ~an de Acteur~ . ~~t hun h ,le lich~~ m in 

'J~ ~3n21a~ en :ne~ volle overtui gi ng vJerden ze een ach t uur jJrpndA 

v oo~stelli:l g op , bestaande uit Ren 8a~tal in min of c!ee:'1ere ~qte 

ritualis:'i sc lle scèn, ·s di (~ vaak alles van nen. vroegen aan concer.Lratie 

en lic:l:1 8'T.s Li 8.:1eers ,ing en '\\aa rv an het W88ro:n , alth03ns voor ,dj , ::'3 0-

vcelb03ar ~e8r ze~~r niet e-ndllidig w~s . 

:i,:?t '~'a:: 'i:'i··;;!:üij { ·-' ee!1 ::heater te noe:r.en . (:9at '",as het n?t;uur1.i j~: wel 
iK zat in ~~cKery met een ~3~rtj9 in ffi i ~n z2k.) 

:.~U i2 iets w3t je n i et begrijpt int.rige:r9!1de:- ':I :_,~n i n ts d3' jE' 81 j'Ö? ~ e n 

vOJr zoe t u ~oeK slikt en w el li c~t ~eet net D~eiendsTe tneate r )qt 

~aarvan j~ 110? !liat wi~t d~t j~ ~ et wist • 

.... 1 !!1et ,"1 deed .'let €ea~'eK aan sAme n '!8!lg tu~se!l û ~ SCP:1e!:' , a'~n t"e."l 

o ~ Ar~üepR~e!ld tt~m~ ,· rotp~ d~~ óat V8n de ac nt - uriB€ w e r~j~g :niS ~"~~g1 , 

,le v 0u r,,;t,=,~ l i!1G ';'n::. 'u~elij . .ç -. ·'e!"' 't::.{ '.J:"t . 
l~ ~r0e~ 1,iJ ~f of 8P!1 f~rote r i eb~uiK ?p'n th~a!ral~ ~ic:~pl~."l e~ ~~ -~ 

\'--3,1 ,~e v :., ,,:,~'~e ·~l i:lt" 8~;: 'te '"C.a~ten. 

IJe ,; r. :-, ~:e '",af:' :·;8: .. Fl:'li J;{ .. e oe~te ,.~ i,; ,"!Je J ver (or~!e n ,:0 (1 . 

j,:et, 'v,.)v-:,:'!(~:nerr,:;e v!"~as ::;LÎe .... -'J:r, i :1 n~t.. AC:':Ter:'ca..:'d ... -1:1& :;C ·,l OO T " ~~ :1 

~s2 1re~ :15'lT J p ~epe tities in Ht;ren'"C.als en we rd na ee:1 ;r0e~ ~ c~ ~ 
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l 0~t~kst v , n ue ~ tafe - in~~el~ing 

. d · ' -lJe ' 1·· J . • ~r wa s voor ce pro u~ t l e van M8c nt aer ~e a ' ~ r LJ~e wa~sne,~en 

~en pro j-.l",tie - bJ:-sa'.l J;:gezet :Jnder ::le :1A:.jlrl t J'ro j2!.:t 3 1, '1I8 t be -

3tJnd ~it v_jf 3.~nsen : de regisseur , ae ~r~~ u&tie -leidrr t (:e 

ar~is~ier( ni reC~p.llr , àe boe%l. ouder e:1 ee n ;"" C:HÜCUS . 

L~ter z .u er nOG een ~roa'.l!.:tie - os sisten:e bij k ,~e ~ . 

Ydrd e r ~ ae el' e~n gr oep v&a vijftien sp~ler5 waarv n (~~ ~ ~~el 

aan Je vorigd p~oduKtie h~d :nee~~w erKt en Ce r 0St a~~o.~sti~ w,s 

uit -3Uai Lits in decembe r 1:33 e n .,jan ua ri I d 4 . 

De v _JJ r.::itelling was '~ en co - pr'oàu.r<tie va n ~ac,(ery , .A.msteràam en 

net i aai - festiv a l " Bru~sel . 
.0e re g isseur' was~ JOn n FEl ure , reooren in 1'35j "te . .i.nt",oJerpe n. 

Hij d ~ ed z ijn opleiding a3 ~ he t S~e~p l ij ~ I nstituu t voor Scho 

ne ~unsten en de K onin~lijKe Acadernie v oo~ fct: one K~nsten , bei 

ce in Ant~ e rpen. 

Va~a f 1379 ~eni ct hij beK e nd}leid als beeld~ nd ~ un ~ tenAar me t 
div ~ rse Le n~ onsteI 1 ingen , pe r formances en installaties o . a . 

In r.et StedelijK f.!useu:T, te .~msteI'àam , de Gal l ery of the ~choo l 

of '''isual Arts in }h~ w Yoric en ? a la z zo Hucell i in Flore nce . 

In 1 ~30 maa ~ te hij Zijn eerste theatervoJ rstelli~g 'Teater 
gesch r even met een ' K' is een Kater '. 

De d~a rop v u lg~ nde produ~ti ~ ' net i~ Teate= zoals t e Ve=wa cr. 

ten e:l t e Voorzi e ~ was ' (lYd2) bracht nem r oem ~ ls opmerKelij~ 

en v~ r:nieu'",end theaterrn8.reer en is o . a . 'te zien ge weest in Lon 

den , ~8 1'ij s cn New Y o r~ . 

Veroer i~ f nij lezin~en en maa ~te en~ele video - wer.reen . 



~esc~~i~vin6 v,n het wer~proces 

Inleiding 
Je r~p~ titi c - pprlode VJO = l ~e ~acht aer ~e ~ t e ~li J ~ p Dwa'lsh~aQ n ' 

li ep v~n mi~den fe~ruaY! t ot eind mei 19d1. 

Het we r~proces ~an worl cn ve~deeld in drie faferJ; een VHn train 

ing en n~M v~rzamel ~n van scine - materiaal (Ee re!lt~ls ) , een van 

ac n ~r ~ ste11en en ee r ste ~ontage ( Ant werpe n 1 ) en Aen van defi 

nitieve afwerKing van de voorstelling als feheel (Ant werp en 2) . 

UiteroarJ l open de fasen in elka a r ove r : niet alle sc~ne~ zi j n 

Oi-i he t zelfne momen t 1.ot stani ge~omen , tot op net lEt - t,st werl1en 

sc~n~s verworpen en/of vervangen en een aantal 8elangrij~e d~ 

c o rbesli ~s *nge n werden al i n fase twee genoJnen . 

De indeling ~aakt het echtrlr ma~kelijker ó~ ontwiKKe l ingslijn 

i!1 ;let werkproces te lnten zien. 

Over ~e eers te faEe , Heren'tal s, moet ver:n ., ld 'Nord Il ria t de 

m~e~te ~e6evens afKo:n s~ig zijn uit de wer~scnriften va~ een van 
ce spelers , Katln~a Maes , die ze goedgunstig afstond . 

:'ia iedere fa~e - beschrijvinB v ~lgt een vers lag Vó1n mijn eige n 
erva ringdn e~ werKzaRmheden . 

Tot slot volgt de evaluatie van het werkproces en d ie v~n mijn 

.:it8~:C . 

~en beschrij ving va n het werkproces moet ech ter beginnen met 

een aa~ta1 uitè angspunten die voor de aanvang ve n de repetit i es 
al vastlagen en ~ie een artistiek paradigma van de voorst~ l ling 

Vor!r:~n . 



Beschrijving van het ~e~koroces 

Artistiek paradigma 

De uitgangspunten die ~ieronddr vol ge n wa ~;n het be~i~~ateri~sl 

van de repetiti ~s . 

I~ heb ze artistiek paradigma r ~ n o emd olndgt z e S81ren tet r-Fm e vormen 

waarbinnen de voo~stelling id GemR8 kt . 

ZE ~ 'Ta~ ~lij~ van een afwij~ence opvatting va ~ theater rn a ~en ~ . l . 

als statisch gegeven met eige!'! wetten en 'regels en geschi ede:ü s . 

Het i~ d ,aidel ijK dat de :nakers ziCh b?schc~wen als bui~enstaa!1ders 
en dat ze dat ook nadrukkelijk wensen te blijven . 

Ook treddt d ~ invloed van de beeldende ~uns~ naar voren . 

1 ) Totaa l - concept : spee l plaats , duur . 
De speelpla ts ma ~ kte deel uit van ue voorstelling . 

Ze 't.as bestemd voor bepaalde theaters e!1 wel de ' kla ::; sieke I thea 

'ters , de b ) nbondozen van eind vorige eeu~, met proscenium en kijk -

" doo s - t o:'leel . 
Uit de opvatting va n :le voor s telling al s c en totAal - concept vol~ 

de ook de a f wei! igheid van pauzes . Het p'J.oliek ''o'as vrij de zaal te 

verlaten wann ~er het ~ ~ lde . 

De keuze van speelpl ,·ats impliceerde ook de betredi ng vFln een ander 

theater - circuit n . l . dat van de c onventionele schouwburge~ , weg 
van de avan t - garde tnea t e rs en het avant - garde publiek . 

Om d~ar te kunnen spe l en mo est re~ening worden gehouden met een 

maximale duur van de voo rs telling . 

Die werd geste ld op drie en een hal ! to t vier uur . 
ir ~as overgens :'log een geheel andere speelplaats dip, grote vo or 

keur F,e ~ oot : de mus ea . 
Dat duidt op een opvatting van de voors te lling ?ls een p!"odukt van 

de iJ~ eldende ~unst . 

2) Streven n83r Gesamt -K~ns t . 

De we ns om in dit projekt alle podiumku:",sten (ton[;el , o~' erf>, dans) 

samen t-:: brengen kOlll t enerzijds VJo rt uit he t tnema ' tneater ' zelf 

maar o0 k uit recente ontwi kelingen binnen de per!orffiance - art . 

t!.r waren daarom drie ?rofessi oneel opgeleide spf! le:'s ?a~genOJTlen : 

twee da nsers en een zangeres . 

3 ) Conc~pt van de r~giss eur en de tekst - brochure . 

De regi seur had een concept g eschreve n en ~etekend ~et ideeän 
di e dienden als aanzet vuor im , r ovis8tie s , gt~ sprekken, t onr'el 

beeld enzv. 
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::h t.~'::3t - ~_,:·o":-:.J.rt; · .... 3 . ..; een J.ijst v:n ~~,~.:~ ,11e:1 '/?O(:I : 1:' 7-:: die 

b';.f:o?~~l.: · ... 'a-::.'en "an ~·.er:':'j('i s -::;-ela.:lE: ~ ~~.te ~:~e be~l!'te!1i':;;f.,Q!,! 'lit 

·:e ~ U !' ;ese ~~~c~ieJe:l is, a~der5zijds aan de p=emi~res V~~ ~~ 

l"::"'!.fri j hC:: "::ie2 te,:vJ:>rs t·üli~een . 

~e -~e ?;on in ~:376 !7:et W,-:[;ner t s tRiYlg der 3iD("lu[],:;(~~l r a::d'-t rtie 

vc)r~~e11i1€ Nerd b23Chouwd als ,J! a."·_va~2 v~n }lqt ~o~~rn2 ~:.~~ter . 

in ae VOJ~~t~lli~~ fLnJryer~en de j2ar:311~n on rcgev~ns v~!n ae 

bj jDe:lor~nJ e ~neater - prod~f:ties (titel , re~isseur/chore~~r~1:'/ 

co~po:1ist , premi~re - ;18ats en - datum) a ls de belangrij~ste :~kst , 

V.3:o",:, in lIe vorm van eC:'1 vr:::j<lg - anv ..... oc=à spelletje . 

~1~ rme~ werden tw ee dinfen osnadrukt : de kO'ltekst V2:1 0e tjjd en 

net belang VRYl je the~ter -geschi~den i ~ en traditie. 
4 ) )e "titel . 

Je titel was er lang voordat de repe~ities nef0n~en . 

De n· Ie oo rste lling is o p te vatten als een experimente~l ond~ 

::oe...:: -"wa r de "!:letq,(e ~is en inhoud van :1a-=-rtitel : ' Je M3Cht 'ie!' 



~'?.:.c:'-.rl ,jvi:l.!. V8n net .... er~'Or.0('es 

!,';:!se 1 ; l.ere:1t~ls 

J3;:;':' :'del i:l,F

Vóó-:: 11. JO 

11 . ,)0 - 1 2 . 00 

12 . .;) - l~ . ;O 

19 . ,)J -

JOEge n of body -bu11di n~ . 

Q Pwar~ing en 3temoe f ~nin~ . 

e~rste rep~titie . 

av:n1eten . 
tweede rep~titie . 

j e::._i tel'-:, ""',=rd ee:1 wer.<5c hema 5~volgd va:: 2'-::1L !j~!~r.:'l ........ Y';('::':: ~:'l t·\-.-;o 

' L~~;o;;,'1 vrij . 

Dat .... erd oep.3,':· I-: , !let als het ei nrle vPt n :je t'Nee,i e rer'3tit-ie , 'l'~'0 r 

de vrucntb~drneid van ne t we rK . 

De s}:'ele rs kref'en ook }-=,:;. in stemvormin:; en dynBrniscne- -r:T'ainin,~ . 

Tr a ining , v er z~mele n van sc~ne -mRte r~aal 

Je Jroep Dego~ de Y'p.potitius in ee~ jell~~ile~berg i:'l de bOSSB:1 oij 

·J,~r-=n ~9Is , in 9: fzonäeri.'1~!, van de :>ui tcm.tereld . 

~) Ze te[onnen met ne: o p oouwen van l i chamel ijKe co n~itie , m~t 1e _e ren 

be . 2g~ n e~ :nct v~el frat en. 

~et d'Jel van alle training w;,.s ee.J opt i m3 a l be wu s tzi j n VRn :--''"':lc ~ l~' l'!, 

De :icn.eiilelij:<€ t~aining (zoa l s g.':!.~gd : body - bu'ldine: , jo;:g'?~ , '1yna 

::ïisc~e :rai:1in~ e n diverse da n stecnnieke:l) ..... as vooral ge~'icht c; 1i

cnaa ~sbeheersi1g en - be wustzijn , d~arna~st o~ Krac~t en uit~oudi~g s 

v e r :'lcgen. 3 0v e ndi en ,recen de sp-a le!, f:; , W' éJ 8 rv "~ de rr:p,estt~n nJ 'J i ": ee r r:::'~r 

op ce n t oneel hadde n e~s ta a n , va n 81 d i e t rai1inr ee n mooi 11ch~8~ , 
.Je 

ges~' ie rd en in --ei goe de c onditie , wat ::iet 'Nei nig bijdroe~" ~ ,1~JI1 

z el:ver ::. r 'Juwen. ~ 'p 'lQ ').'>\)1 J./'> f-:tp 
l'l In ::erenT,als 'Nerd veel :-;eaiscu::sieerd over o:;'!nschijnli~ k ~"::r ,.:'t 

eenlo:e n: e ~a,en die zien r:~a1je we6 ~e er en ~pc~ t~~s~its - ~~ nr :c 

v o: r~tcll in? e1 net we rK v ~ n 1ie da g . 

A~~ v ~~~~':i jK nAo!e n de d iscu~s i e betJ'e~~i[l' op pol~tie ~ en rl~JI>~ 

J~~i2e s oc iale e n e~o no ; ni 5 cne o~E~~~j i ~ ~ejen . Z! zijn k o ~ t 5 me~ +A 

vP·,te n in Je v.r" );~6 : In wat v') '_~r -.:' jd lee : ~e? 

:;a':: ~ :l? ve:; schene:1 o ndèrw'~Tj:' '''!'l 81s : ·::'ar. is -::ne1'.tr ? ( l :1e"o j.; !'lo:::d 

aan thea~e~ of :9~ je er verli efd o p?' ) , Wa t is Ee~ aKteur , wat i~ 

pub2.ie k? Is het r.Jf>::_.ij k sc no0~heid c . Q. ;';-~ln .. t ouitoen een :~.<-1F. t:"ic!iap-

p lijKe ;': 1:tek st te stellen? '/j' ~t z i ~!1 c e v erschillen tu."se:1 ";;::' , p"')rnJ , 

eroLi~k en sen suali te it ? 

~e jisku5sies Konjen oo k di r ekter snmc nha~€t! n me t de repetitie s e :1 

de v)o rs~elling : ~a t is e en p~radox en ~oe ~ an jt dAt 1Rten zi;~n ? 

~'13t is d e t~c:'e!l6telli:1g tU.oosen ~.ypocrisi e en am:Jiguïtci t ? 
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I 

~~ O ~ {U~ je op n~t ~oneel t ~ ev~l i~Dou~en ? 

In uezelfde g~est werden er r~~ =lmatig )plrac~t:n en ~ prtracht

j~s (al a~n 11iet schrifteliJ~) geieven b. v . Geef vij f thei~a ' sl 

o~~rlppen/onderwerpen waar je iets OVfr zou wille~ maKen ,~~t ~p 

tLtel ' De Mac~t der T~8terli J ~e Jwaa~neden, Denk na over ..... , 

wel~e ~ lassie~e t~eate r- rol %OU je willen spelen? 
Bo vend i en beJctlik t en de spelers over een wer~schrift waarin re 

(liji1iel è en .... at er per d"g wa~'d gedaa!1 , hU!1 ideeën not~erden en 

h~t comffient&ar v~n de regisseur op nun werk . 
~-

Wat ~ a s het effect van zo ' n intellect~ele en rtiepgravende 

:ler i ng? 
Op de eerste plaats een :'roter en f~fund ~erder bewustzijn bij 

je spelers v ~ n hetgeen ze dede n en wa aro m en den nauwe te '· 

Kenheid bij de denkwereld van de refi~seur en bij de vragen 

die uiteindelijk de thema ' s van de voorst ,: lling zouden opleve -

ra!"!. . 

Oc~ ontstond c p uie m8nier een grote CO!1sensus va n 
I h·· 1 : rn~:e lelp a ~ 

ideeën die 

àie verscnillenae men se n tot een hechte ,roep .t: . J , 
\ ma Ken . 
- ------ 1 . . 1 Verzame en van scene - materlaa . 

Alle s cènes zijn afKo~stig uit improvjsaties naar aanleiding van 

een aoor de regisseur opgegeven 
~eL'n'w'oord (' aa nbinding ' , 'Catch 

dracht ( ' Wat zijn dingen ale je 

tn~ma, soms in ue 
22' ) , soms in die 

vorm van een 

van 

niet iunt do en op een 

een op

toneel? ' ) . 

Je inspiratie - br~nen vo or die thema ' s waren zeer divers , Va3~ 

as~ociatief voor ~e regisseur en ~oaden zowel inhoudelij~ als 
vorm6evend interessant Zij n . 

/ 
ien b r on waren de groe psdiscussies , met :!8me aie over t~l~ater en 

tneater-c~nve~tles b . V. de spa~ning tussen 2~t ~en (h t ' do en 

- a ls of ' ) en wat r.eöl ~ an zijn op tondel (he t gebrui~ V8n ' r eal 

time' , rysie~e inspanning , licnamelijke reac~ies op ~to~fen onzv.) 

e">"' :; ~ t moment wa arop het ene ove!"gaat i:1 het 3n.d ere. 

Of ~at is de functie van applRus en waarom Duigen en d a n~ ~ n a~-

te~!"s als ze n~t Krijg~n? 

Len andere bron was ~e beeldende ~unst en fot og=afie en d82ruit 

a f~ Jms tige tneorieän e~ filosofieän b . v . MaaK e~n SUI're81istische 
sc è ne! . Het '.tier t( v;::) n ;{ob-::L't f\!2P fJlethorp ;~ en j ·l1 1e.n SCÎ1nabel /. _,,;..tI 

dire~t~ aanleiding voo r scènes. . ~ 
(v/ '/, t \ 

':'cn 11e rJe Dran waren een aantal opera- te{sten o . a . uit ' Carmen ' 

e~ ' Tristan und Isolde '. 



loln ; ne ~a funeeerde als aanzet vo~ ~ ee~ eerst o ~e ~ie imrro 

V1S! t.i-2s . 
~~estal wera er in pare~ 

manier werd 

ge y,,'er~t die :::"e .. ::elmf=ti~ '''' eraen 'Jf[<;wi s 

perso:nlijke wi ~sel werking ~usse n de selà . Ol-" di e 
;:;.p'?le r s deel de imp ~ovisatie . 

Al s ce regisseur iets ge zien had wat he~ bJeide werd ve rder' ge 

we r ,( t in ee n ~ weede serie impro visa ties. lie "Jpd racr.:t werd her 

formuleerd , 5.:.;e1e:::-5 verva!1g en, er werd ge zocht ~ jaét r een af~:o:'l 

aing V2n de han '~eling als di e er nog niet w~S en e r kwam meer 

~rit ~eK op indi vi ~uele s pdie rs . 
De t weede ser ie improvis a ties leverde dan weer mee r materiaal 

waarop v~rd e r Kon worden e~gaon. 
1a n g~aam ontsto nd er een actie - lijn en een toneelbeeld en vul 

'J en d ~ spelers anje r Je~ va:l:':'e regisseur de handelin?<, in . 

~et proc~s nad ve el weg van het zoeken en vinden v ~ n .~uKjes 

van ee n p~~ zle zonaer voo rbeeld . 

Succ e s was don oo~ nie~ gegarandeerd. Het ~ o n zee r frustrerend 

I zijn als de scè~e Inie t KI J pte l en ze lfs geen ?icht op het pro

bleem kon worden verkregen , laat s t aan de oplo ssine. 

~en a~der gevolg ~on zijn à2t de in de lo op van de improv i sp.ties 

de scène meer en mee r afdreef V:ln ?ijn oorspronke l ij k the :ne 

en/of een 3 ~de r entwiKKelde . . ~ 
~cht e r , op deze :llanier ko n de scène een interne logi ca ontwi K-

~ele n, een uit zichze l f vO Jrtgekomen zij n die door de spelers 

a l doe nde werd g evonden en do or de regisseur als het wa re her
i 
\ ~end en bij ge st ~ ld . Doo r àe inventiviteit en persoonlijkhe id 

\ 
van de ~ pelers zo veel ruimte te eeven ~ regen de scène s een Be -
~eldig e eigenhe id die zich moeilij< bescnrijven laat ~aar onge 

twijfeld een V ~l n de grootst ~ ~waliteiten van de vo,rstelling i6 . 

A,: n he t e ind v ~ n deze Ierioae in ~eren ~e ls was f r een gron~ 

reservoir van s c~ ~e5 o pgebo~~ d . 

Vrijwel .:311e scènes die ui t ei'1àelijk i:11 ' voorste l li.:;.€: t~rl'cht. 

ZJ ·aen ~om ~ n war qn in e ~ n minde~ cf meer rudimen ~air s aiium 

aa!1 .... e z ig . 

I 
, .. , ~~ .' '." ~ 

1 0 



:-:.rel,t. ,15 ; :il . .., .-:.-J~e 

be~loot ,e :'~giSS0U- ne: ~et ~ij t~ :r~ber~:l . 

Hij v~rteld e m~ in he~ ~ o rt W3ar :lij aa~ ~~r~tP 'n ~3: ni~ v~n ~LJ 

·.,r"~rWaC!ll.te n . l . ,..;: 8 nrlis v;,n de t..!1eatpI'g{;3':'·,i '~.:e1is en - ic,"jn o/ "'1.fi ~ . 

Hij toonrte (,ct w~rK v~n rti verse b~eldenae ~Jn~~ en~~,~s ~n le~'l G ~j.t 

waar ,m ,'lij het i,,;t" Nonderi.s , wat ~~n jc-=ltr~~".fen6e me-n')G.e · ... ''''5 r, e Cl ::1 

EHicIle i~1 ,1rn,{ t·3' ,.crijg,:- n Vl:l:-1 '", at. ..... em het !1eeste ~,an2pI',Jk eni..nteI'~!; -

{;eerde. 

Het lP.',~.t~ mooI.. d;Jideli k d~t .,:>I: t:.rote versc:1illen '/J aren tus :?P:l 

d~nk: rant en c r i~0ria in de l.eelde nde ~u nst en dip v~n het t~c~ter 

en liat ik snel i ets moest doen ~a n mijn on kunde V3:1 het eerste . 

Uit 'r e c ry ptiache o ~ schrijving van mijn taak befre~p ik d~t iK rro 

tendeels zelf zou noe~en ui~~robe re n hoe dip riet be~te uit t~ Yoere ~ . 

::e besloten tOt e"3!1 p.:':)e1\'leek , die teve!1S de laatste 'N e ek VAn de 

gr o· p in Iierentala zou zijn . 

Gewa,end mEt alle bo~ken die mogel~j~e.:'wijs v~n die ~t konden zijn 

Keerie i k e ni ge de~en la ter terug . 

Alle~eerst ~oe~t ik natuurli jk de ma~ie r van werk en leren k~nnen , de 

spe le rs ont~o~te~ , ee n overzic~t krijge n van ~et aa~wezige scènp

- mate ri ~al en ~J7~nal zo veel ~ogeliJ~ te weten ~o~en over ie ideeän 

van de ~ '~gi~aeur . 

I~ ~ee d mge aan de training van de spelers, beschr a! alles wat ik 

op de repetities zag minit ieus en ;Jreatte ::-egelmatig m~-c de re[L::~eur . 

1:.<: j(::-~eg rliiJn eerste opdracnten : speurweri.: in de bi,bli.oth<:e "c, TIPt uit 

wer Ke n van het !?~bruik van ber a ·1J.'" sy,',bo len in het tneatè r e!'1 Let 
aa n br~!1gen van sug?e~ties , associaties en a l les WBt ik m~Rr vP'!,~j:1~~n 

I\:on . 
Het ~ad ve el w'.'? van in s:!el tempo ballen opeÇo~ie!"! :1~ar een Jr.r:.p;leJ.r : 

soms we rden ~ e ~e vangen , soms niet , soms r~a?te i~ :e ~Eer J~ en 

brobe~r~e ~,et o;~!euw. 

~na rJ~ ~ e l e~ waaro~ ~i~: bleef vea k o ~~ uidelijk ~n erg ~cvoels~Jti!·. 

';oe ·oe"O " 1· I ~l'n- 'C .-"l' ~ ~ g ... ;;.n/'",.,. -:'''''''["e'en '·'el 'ro . ./. ...... 
,. II_ " !\. 0 , .t: -1.-- ';1"".' - "' _ .. ''',L .... ~ '" !\. .• - , •. ' 

Op~L~g , ~?& ~nt~c~si3ste r en abceid~ r i"c werd en noe ~e~ r iJn~~~ i~ 

", reet;· 
Al fl,et al wer~~e net , wer~te iK i~ de groep ~ n de r~l~tie tU ~SG~ ne 

r~cisdeur en rnij )nd~nk s de o..,duidelij"cheid ov~ r !!"C ho" en w~a~o~ . 

N ~ een paar a I~~n ~erd i~ aan~enome~ . 



Beschrijving va~ :,at ~er~croces 

~ase 2 : Antwernen I 

Dagindeli np. 

In An twerepn werkten we i~ een ou~e bio .~ Jp 'aa~ een toneel wc ~d 

;sebou ...... d • .i:r waren ': 'Nee flats i:1 de buu!'t ge~uurd V') o= de ffi ':(! Se:1. "i9-

niet in A ntwerpe~ w~onden . 

De d3gindeling tle f dezelfde . 

3cher pstellen V9n scènes , eerste ffi9ntage 

Je ...... erkw jze in ' ntwerren verschili e aanvankelij~ niet veel van 

die in ~ere:1.tal s behalve dat er geen werke:ij~ nieuw sc~ne -m~teriaal 

:neer bijkwam . ~Ie '/' ~ ~/l - !'\AA ..... lol 

GeconcentL'eerd 
, ~, ('J.'" • ~ .. , 

~erd,op een eerste keus aan scenes , het optim~liseren 
/ , ~ J J ( 

:ie-ärva:l en het eventueel sameniaan met ander materi?al , rekwisi eten 
enjof :nuziek. 

Daar!1aast ',o,erd er ge werkt aan een eerste montage do or :let koppelen 

van scines tot bl o k~en. 

Eet optimaliseren van , ~clA:e":"ma teria;:Jl heb ik .3cherpstellen geno~fTld 

omdat de bete~enisse1f ervan: foc usse ren en f.et schietvaardig maken 

van e <::> n wapen , de t ' ... ee poten v~n.. :1'=;" ?,r.-~:.I:s .. ~?:,?~~~~~g~~\~~,: : . J, ~ .. ,,.. 
inerzijds werd er gewerkt aan de p~ecieieri~g van 'd~ structuut V1n 

de scène d .w.z. de opeenvolging va~ handelingen en de daa r bij be -

horende ruimte -ve~deling , het scene - beeld . ~ I ~, ' 

Alles ./at overbodig was werd geschrapt en er werd gez ocht naar de 

ideale duur van een sc~ne . 
Anderzijds mo esten de spe le rs leren zich te handhaven binnen de struc -

tuur zonder haar tekort te doen . -:. J •• " ...... "-, . .. ' r 

Da t had vooral betrekking op het vinden en nanteren van de overgeble
ven speelruimte , de opbouw van de scene (meestal door herhaling) , ! 

~et samenspel met elkaar en de energie - en concentratie - verdeling. 

Dat wa s hoofdz a kelij~ een persoonl ij k'en individueel proces zonder 

ingrijpen ~an de :-egisseur . De spelers leer :en de scène aa,"lvoele:'1 tot 
in de ~leinste dé~ails . Zo bleef het mogelijk dat scenes veran1er;en 

en srannend bleven voor de STelers en de tceschouw~rs . 

Dit hele proces van sc~ne -ontwikkeli ng heb ik gepro~eerd 

ren met de bescnrijving van de da ns - scene (zie p . ) . 

te illustre-

/ 
I!1 deze perie>de werd ook e""n begin gema.8kt !llet de montage van de VU0 ~

s telling . Bijna alle sc ènes konden op zich zelf staan en hadden ' :1 ei;::en 

opbOUW to t ·' ~ n c:: nnx. Een aantal sc~nes s l oten zo eenvoudig op elkBar 
aan dat er vanzelf blokke n ontstonden. 

, . ; '. 

.1 , " 

-, ' I (. 



~~t ~treven WaJ .:e SCE~ ~ S _ga'll~JJ i~ e~~a·r ov ~ ~ t ~ ~ l t ~ ~ v: c pi~': 

(i . t.t . ' Eet is ·~'e?t~r z ? :d;;; t~ Voe::w':1Ç.n ... ::-n P:1 ~ e -/ :y;r:' ipn 'N 7,S ' ) , 

Jat 3te16.e het. ~~()b: e e~ -r;:"1 ("':"'v ')l l e ) ovc>,;;::;;~~~pn üb ·- ..... i:a 'l~t fl"": ;--- _ .• ~ . " .... \~~., ~: :.:; . . , - -' - l'"' -

~rijt:E'n 'J'!1 le ~ .i~te mensen en ref;:wisiet~!1 0;; 1"': j li S l, '~ i" .11::'li,S 0;

net j uist e mome , t . 

De be!a:1c~ij~ste oplossing werd ievo:1:ien in he: combi~ 0 ren V8n clC~ 

nes op voor en - achterplan m,: t ~ell soor~ ?i~ - zag techniek. 
In de :ne.Jst~ C, v 7=g8n[e~'1 is er ~en ' hooL: ' - eetie t e ·') nderseh?iden 

op h2~ vo o rplan (in die ?in -iat dez,e h::,ndeli:1f~ lp ,i? t !'Jl.O~G:1t dcc' ,':e(';: 

te r' andaCJlt tre~t) tprwijl ondertu~ sen een aanv 2 n~elij~ minder ~o:ni 

narende scen o~ net ~chterplan we r ó b0gonne n . 

_c rwijl Je Acti e op het voorplan ~o: een ~frondin€ Ko~ t, v~l'schuift 

het accent naar net acnt8rplan Z J d ~ ~ ( a vc 1tueel) ruimt r 0 ntst~At 

voor ee n derae sr~ne. 

Deze methode bo~d ve~l mogeli J ~~eid to~ net ma~en v .n verschillende 

~ J nteKsten voor e en ze2fde sc~ne , ~ontr?sten enzv. waardoor de vo ~ ~ 

stellin~ ~eel ' rijk ' ~erd om nA ~ r t~ kij~en (oehalve als d~t :1i~t bn -

JO la. werà) . 
~en ander ~robleem wat opdook bij de eerste mon~ ': ge was de 
- , 
Ge sc,:.ne s . 

/ "\ 
dUUr / V3:1 
~ 

' ... 'en eerste :'!',et -"et oog op de V)o .. ·genomen tijdsduur V8!1 de voor .- telli :.'F-

van dri e en een :lelf tOt vier uur ~aarpan eedurende de improvisati~ : 

i n he7 geheel ge~n ?~ndacht eBn W2S jesteed. 

Ten t weeje speelie het een rol bij het oepalen v~n het intern8 r i tme 

v~n de vo~rstelling al 70 ~ dat vooral V3 n ~~ l a. ' ~ worden tij de l :ite i ~ -

delij ke ~0n~age. 

~n intl')ducee~~e ce ·o'~.lEl nr:.r L ,j . .( S t e 

de v:J : rstellin€: .. , ?r~n : de 1"'u;:- t" :l V '~ !l (le Vi?:,::.e lain~ , :.e 1 jaartfl ) - +.,". ,. 

terproduktie spe l letje llit de tc~s~brocnure e~ de Kei?er(s ~ zJn~ e r 

.,- ler ~ n. 

510;( 2,; ::; rj'i!1 ~: ·· r r,(!c nt en bev '"' tte ' tf> ~o:-L1j ·· s - sce:le e:1 ':~ lc p"" '!';o 

- 3ce~e die Deide:1 va;: ~10e:1 ::a·j:1en :r:et he~ C-3feli j".:s ~ ' . eater p':1/ ') f 

bpst ~ an . Eet hlo~ zou er n g ee:1 sc~ne bij I:rij~en (de K' ~ rc~ - s c~~e ) 

en een paar bec J~ment8riêr end~ .,ve: 'g ngsscenes (lsolóe en het A ~ n { l p 

de n V8n de Keizer ) . 



Hlo~ j ~as p~n r~st - ~lck ~~t twe! scenes ~a ar'v~n ~~~. ,t,n : i~t "0 

in ~~ e ·"·J~, :" 5t.:>11ing e!1 ~3n rl'-'t ei!1d. ,::-;::.::van ZO.lren I.y;].:>n : _:~ .... 1'1~;.·,:-::1;;. 

en '.U~ J:·~;rer3sc':';Je . 

~en vo~r een w9r ,en deze olJ~~en 8!ce~ e rKt Wgt ~et=eft J v erf~nl·'·n , 

dét.ail~e~· ing ~~ onde r li :lè>: ti jd sv!f.."' : louè. i.:! ~,":'n . 

,;.n"; :' :l .~ ... _t .1.':>·= r'~e n rl.e sreLers cr.: t e e'~a n !Tl~t :l'-O't :. =.Jl~t:J'C 

::U "·;er;:- ie t~ v('rri~len . 

.-,::. ·' ·' 1) I=> 1 , _." ~ - n '1 

3ehal ve ~e bl:~ <en wa r e!1 er nog ee n eant31 sc~nes waar0 VF~ ~et~jjf~l~ 

Wè !'d 0 : .l · ..1 J1",",;t(l .e ;üaats in de voorstellin,:: :10~ !liet V": st s ... onè . 



Je üan5sc~ne 

De uanssceno wa~ voortge~omen uit n~t wer~e~ met [wee thema I S . 

Het e~e ~h ema h~ndelde ove~ net gearag v~~ disccL heekbezop~~s 

(aansende meisjes, tüe~ijKende jongens, eXhibitio~isme, flit5 -

en'le !iCI!ten, opz wepende muzieK, dansen ali een en het op ~oe% 

zijn naar ee ~ g(!llefde of iemand o~ mee naa= bed te f~An) . 

Het Rndere g i~g ove r de dansrage in ae motierne podium~UIlsten. 

In allerle i theate r - produkties werd gebruik femaa~ t van dans e~/ 

of bewe~in~tech~ieken (Robert Wilson) terw · ~l de d··~s~unst zelf 
rneer n meer zicn richtte op net tl:eatrale en steeds minder 

do,~ste (.Pina Ba useh). 

Aan de eerste versie die ik van de sr~ne za; waren al ee~ groot 

aantal im~rovis8 ties vooraf gega,m . Ze verliep als volgt : 

Op ~.t achterplan staan zes jongens op .on rij. 

In net midden v66r hen staan vier meisjes en twee jongens op een 

rij. 

~en van IJ ~ begi n t een korte sc=ie bewegi~gen , stopt in een freez~ 

ontspant dn gae t weer op zijn/na ~ r plaats st?an. Een and e r begint 

maar in een andere stijl (er werd ~la ssie~ ba llet gedanst, jazz, 

get~ist tot en [net een oeetje met de ben'n schoppen) . 

Ze lac~en de toeschouwers toe. 

De pauzes tusse n de dansers wo~den steed~ kleiner en beginnen te 

overlalpen terwijl het dansen sneller wordt en ;neer ruimte in be 

slag ~eemt . 

Dan loopt een jongen uit de achter~te rij naar ee~ danser en zet 

hem/h2.ar stil en op de plaats. 

Als he t ritme va n a e dansers op een bepaald niveau is gekomen 

begi~t Je ri j jon~ens achter hen hun oro~k steeds vRrder nagr 

be:1eden te treKKen op het r itme van hun teKst ' lin~"",s, rE:chts, 
linKS , recnts'. 

;,et dU.urt echter .1iet lan6 of de stilgezette j a~'1 sc r begint op

:1i euw. H~t proces versnelt en ue dansers houden ~iet me· r op met 

bewegen terwijl de jong-ns achter hen steeds snell~r hun broek 

naar boven ~n b~~eden trek~en en nun tekst steeds luid~r ui t 

spreKen en st~eds vaker inCl'ijpen. 

Al s ~eze opbouw ee~ noogtepu~t bereiKt ren~en de j onge ns naar de 

dJ~~er~ en worstel en ze tegen de grond wa ~r ZP t en hoofste ~o g 

een ha~d of ~oet ~unnen blijven De~egen. 

Na ~e n ogenbli~ zingt MB ri~l de ' Schwf'ig und la nz ' - tekst. 

Eind se~ne. 1r volgde een nabespreking waarin ~e jo~ge ns ee n vaste 

danser kregen toege wezen en de dansers de mogelijkheid ~refen 



de jonge~5 LOt ~a .se~ te v erleide~ . 

Dit v ,~rg root~e echter de verwarring omtrent de richtine V~'I oe 

sc~ne en werd weer verworpen . 
~e eerste repe~i~ie~ in Ant~ ~rpend ~oegen weinig Dij ~ o: ~~n ~~IJa 

~ing al werd duidelij~er wat er zoel ~i3 W83 . 

De t~ee rijen acnter el~a2~ met ieder min of ~eer een eigen rol 

en actie leiden do aandacht VRn elKa '~ r af , het toneel ma· · ~te een 
overvolle indru.-c , opbouw van handeling Kwam on voldoende uit de 

v ~ ' f en d~L8ils en pe!'so~nlij~heid van spelers ~wamen niet naar 

voren in het algeneel gemis aan scherpte en helderheid v~n de 

scène. 
Repetitie n~ repetitie, nabespreKing n~ nabesçreking bra enten 

geen wezenli jKe verbetering en i ~dereen werd e~ wan}l ~ pig v~n . 

Tocn wera de scène niet verworpen. Dat ~wam omdat ze ten opzicht& 

van de aandacht V00~ de dans een belangrijke rol ve rvdlde, om 

dat er e en ~a ntal toneel - effecten m· vel'bonden waren die anders 

o nbrui~b3R r werden en bovenal omda t iedereen op de sc~ne ver

liefd was ondanKs de proble~en . 

Er werd begonnen :net de scène - plaa tsing : er '''''el'à gekozen vo·:>r 

een actie - beweging naar voren voor het VeC!lten, de ene rij werd 
· ... ijder 'J pgesteld , de andere juist nauwer a:!n.~e'flgesloten en t:et 

aantal spelers verminderd . 

Dit leverde een ~a~monieuzer en overzi chtelijker toneelbeeld op 
ma8r verand erde niet veel aan de ~rachteloosheid v ~ n de scène . 

~en t doorbr~~k t kwam met het besluit ~en andere 5c~ne to ~ te voe 

i ~n nl . ûie van ce danseres die gedurende zeer lange tijd een 

aa !~ tal ~lassie~e ballet bewe~ingen zo perfect mogelijk uitvoert . 

Door annare scenes rond Jm haHr te laten pl~ats vinden vormde de 

du~r V8n de scene gee n bez~aar meer en werd aan andere sceneF~ 

o . a. de uanssc~n~ ietci aneers t ~ e~evoegd. 

::et ~'\~ rd inog el~ j ~ :1 ·· t aÇ!cent -:e le:rgen op net ~onrlict "tU 5S e:1 

cra~~ 2 rs en '~ eg enhouders' en af te ?ien van de stjjlen v?n d3ns . 

1~ een aanta l volge nde repet ities ~ erd de sc~ne zo ~oed als ~m

~e'irlaid : de rij dansers en 1 Legenhouders , w ~ ra t ege:lo ver elkaar 
g€lla.':.1tst en de d::lns·~rs moeo::";.en zien door t E" ;::re{C'n naar voren 

waDr ze voor ne l publie~ dansten totd8t ze d~~initief tot de 

orde ~orde n feroepen dJor ne ' t B genn o ud~rs ' (Vo ) ~ sc~ne - beschrlj 

vi~g in (ie voo rBtelling ~ ie script p . 30) . 
Deze opze t bleeh vruchtbaar en werd ae ~ern v~n ae äan=scèn~ . 

Het :::lleef ee n ne Ie moeilijKe , ' e; .: voe iige ' scène omdat de opboJ. ..... 



van :,le in~ na ~ r ~r'Jte( re ) à~nsbe' .... e ~i~f": ':- !l ~~ V ?::1 e~n ;.\,~ ~r n~!.:!" 

allem~al over een lange ti jdss~~nne e~ 5a~en l.@t ~e ;~u~i~~ il? 

~o~st leide~ tot d9 ~ geli~ ~ tij~iGe ~itn2 =Sti~g v · n ~e :1an3e n S 

een 7war(J opga ve v Ol'mje voo r de soele :· ~ . 

Het is altijd ,Je n v en de spannen lste sc,'nes v a :) ûe v,~o":::'&L'.:;.11ill.· 

3ebl':!v~!'l. . 
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Ant~er;en I : ~i)~ Ft~=~ 

w.t ne b i~ ~ed~?n ? 

Ta n~o - lessen or~ani s e r ~n 

inv8llen 

tofels scno o nho uli \~ n 

reKwisi e ~ e n '!~nschaf~en 

dooie ~:(~e~s ~~~ ~ijderen 

en veel prste!1. 

~imen 

sifar e tten G~l~n 
t~~sten corJ'ic~r~n 

platen. opnem~!1 

Ik r~ a~~ ~ 6teeds bete r ine·· werkt in ae vo~ rstelli n~ ~n lpn~z~am 

ingeb u r~erd in de Hroep , df als i~mand di iets ~ijriroe~ d~n ~ el 

als conSLante a~ n~ezi g~~ ii . 

Onl;ev~er e ens in de dr ie dagen ,pr:'latten de ree;isseur 8:1 ik met 

elKaar ove r de repetities , mijn bibliot~ee kwer~ en a n de~e op ~ 

dr,chten en wat ve rder te pas Kwam . 

.iK lee ::-ue deze t::esprekr::en voo!' te bereiden en vragen en opme:'Kl,1 -

gen op te sparen en te ~oteren z ~d ra ze mePT dan drie minuten 

in oeslag zo uêen nemen . 

IK aeed erg mI jn be~ t mijn vak en wa t i~ ~elee rd had op ee ~ VQ1" 

oe vo orstelling nuttige ma nier te gebrui~e!1 . Met heel we inig 

SUGces . 

IK proje~rde ne scenes te a~alyseren :~a2r er wa~ geen mo€eli.·~t~id 

~lassie ~e me~noje~ toe te pa ~se n bij gebre~ aan personages , ~~n 

flicten en verna21 tje in het al e emeen . 

Daarc.~ &['Jbe9r~e iK zelf lets t e verzi~neJ met h e~ t~jjsve~l~o; 

als CJns t an~~ :~Ctor of een forll1 01e b~schr:jvin~ ~~ 1I13 K Fn ~o,!~t 

i~ e en fundering zou hebben om uit 1e sc~nes samenhanGe~de en 

o v er~oepe lende t~-ma ' s te ~unne n licnLen . XU ZJ~ iK d~t ~ iet 

~.eer z e~ en m~ar toen lee~ het allemaa ~og31 nuttel oos . 

~et bicliot!12eA ~erk (op zoe' ~a ·: : r '!c ~qn~ies en tp,s~en ov~~ 

v~r5cni}lence t~~ma ' s als ~ at is a~t9~en , je do d ~_n€~n/~~~2~~ 

e n i'lte.cessa:lt': versc;1ij~3elen ai t tneat~.:' i lel 'irie tot 'Ne i::1;" . 

30~K 18 ~oe~ :12 Doek zonder i et s te vina ~~ ~a l we wer<eli:x ~J~ 

(len Ee:) I' Ili.~~n . A :-G~zie~ v~ n {let .fei .... dTt g.~brui.-{ van tel..st or 

zich a l :noeili>: GleeK -:e ::'i .e,,:n war~ !'1 ele "peste !~ ra,_·;1,,: n-... e:1 J.ie 

ik vond te veel de el van de h~le tekst om brui~bAar te ~ij n . 

Pas la~Ar toen ;e v o r st elling al veraer lPvorj~rn W3S ~n O~tcr 

z icnt te .criJgen w~s op w ~a !' Ir( !l3" r li P 7.:O-"!r( m·lest haà i:< .'1eer 

succe s. Dat waron da n me es tal opera - te Ksten , waar uit ~e aard 

d~ r zaa K, bo ven genoe~d bez waar niet 9a ~ r<.l ee fde . 

Al lIet a l l eidde het ertoe dat ir( ~ee r en ~eer ~ e hl'le J8G'bij 



de repetitie s aanwezig was waar ~ijn vernl ijf in lek~er warme bi 

bliotheken t och al als desertie werd beke~en. 

De spanning steeg naa rmate de voors telling groeide en de t i jd af -
nam. 

Lr werd neel hard gewerkt voor lange perioden in een onverwa rmde 

repetit ie - zaa l. Veel mensen werden ziek en er gebeurrle n een a an t al 

ongeluKKen : ve rs tuiKte en .~el s en een gebroken arm • . 

Na lierentals zouden nog drie mensen de groep verl a ten om diverse 

r eden en, w a~rJnd e r onze oper~ - zangeres. Na ee n langdurige speur 

tocht werd een vervangster gevonden. 

Eind maart le ~ k de malaise gepasseerd: er was een nieuwe 7angeres, 

verwarming kon wo rden beta?ld, er kwam een produktie - assistente en 

de prodl;ktie l iep op vol l e toeren. 

He t hard e wer ken begon vrucht te dragen, het leek wel of we in e en 

stroomversn elling terecht waren gekomen, de ene na de and ere oplo s 

sing werd ~evond en, het ene na het and~re puzzle - stukje. 

~e voorst elling als geheel , haar t hema ' s , c entrum en magie, kwam 

langzaam in zicht. 

Voor net eerst Kregen we de muziek te horen, die door Wim Mer~ens 

VO J r de voors telling ~a s gecomponeerd en waar i ~ dereen enthous i ast 

over was. 

In het algemeen ~eersende opti~isme vergat ik zelfs mijn t wijfel 

over het nut van mijn aanwezigheid en de waarde van miJn functie. 

I k schreef e en klei n artikel over de voors te lli ng voor rDe Dans 

krant r , wat leidde t ot een uitnodiging om een groter artikel t e 

schrijven over het werkproces. 

Ondanks vel e pogingen mijn observaties op ord enteli j ke, begrijpelijke 

en in teres s a nt e wijze op papier te krijgen, ben ik daa r niet in 

gesla agd. 

~o 



Beschrijving van het werkproces 

Fase 3: Antwerpen 11 

Dagindeling 
Dezelfde als voor Antwerpen I. 

., 
I 

doorloop . 

- - .J/ ( 
.' . -- . . 

De volg-
Definitieve afwerking : eindmon~age , décor 

Deze periode begin~ met ae eerste complete 

orde v:n de sc~nes ligt zo goed als vast en hoewel nog niet alle 

overgangen gevonden zijn is de voorstelling in een ruwe vorm, af . 
De vaat& t elling ontmoet weinig enth iusiasme van de spelers die 

uitgeput zijn . Ook wi j, toeschouwers , zijn aangeslagen. 

De voo rstelling blijkt ee n serie hamerSlagen die in een aàemue 

nemend tempo wordt toegediend zonder een rustmoment om weer bij 

te Komen . De vo orstelling bli jKt nard , zwart en zwaar . 

Dit leidde tot een crisis die pas na eni ge tijd werd opgelost. 

ir werd gezocht naar meer relativering (vooral voor het eind van 

de voo rstelling) en in het algemeen naar ~et lichtvoetiger maken 

door het i~voeren van allerlei détails . 

In de eind~~nta~ we r d meer aandacht besteed aan een wissele~der 

ritme wat to t stand kwa m door het inkorten van scènes e n het 

invoeren van meer rustmomenten. 
Deze ~aatregelen gingen so ms ten koste van de hechte structuur. 

We wer~ten onder grote t i j dsdruk ook omdat er allerlei journa 

listen en geïnteresse erden op oe zoek ~wamen om scènes op te nemen 

foto ' s te make n en interviews af t e nemen . 

Dit vergrootte de chao s maar werkte voor de spelers ook als een 

bloort ~ry-outs . 

\I Het gebrek aan geformuleerue thematiek (i.t . t. aangevoelde) keer

.~ de zich nu tegen ons: met zo weinig speelruimte en tijd was het 
moeilij~ belangrijke beslissi~g~n te nemen ov ~ r de la~ t ste mo~ 

tage , de slot - scène. 

OOK V Ojr de tip~l er~ w·s net een moeilijke tijd . 

Technische doorloop vo l gt op technische doorloop . De voorst elli~g 

is gemaaKt, net ~oet alleen nog op de plank~~ Komen . 
Het liet weinig ruimte VQ u r creativiteit • . Er werd gerepet~erd om 

de pun t jes op de i te zetten, voor de t~chniek en om te wennen 

aan de to tale lengte van de voorstelling. 

Aan het eind werkten we eigenlijk t "; hard vo or te weinig r~sul 

taat e~ onder hoogspanning . Ieàereen raakte steeds sneller ~oe . 

Gelu~Kig werd op dat moment het tempo rustiger en kregen we 

meer vrij. We begonnen ons voor te bereiden op de première. 

1 1 



Décor : toneelo'geld, licnt , ~ji? - p~ojecti~ , T.r i p '{ , ~' ~.(wisieten en 

j{o3tuums . 

Zoals ~ezegd was de voorstell ing speciaal bed~eld voor een ,1a ~Eieke 

t neaterzaal, een tèmpel van de ~unst , met een ged eco r eerd prosc~~ium 

~ n plAfo nd en ~ijKdoos -~oneel. 

Het idee VRn de ~i jkdoo s werd in het toneelb6~ld - ontw e rp ~qa~c~ntll

eerd door net afdek j{en v ~ n de zijk ', nten met zwarte doeken . 

De 3cm:: erwa nd werd gevor~d door het pr ojecti esche rm Ja t t <; v"-?ns de 

enige opkomst - en afgaanpl3Ats vormd e . 

Op de gr l ft~ kwa m een zwarte dansvloer . 

Het belangri j kste en eigenli jk het enige décorstuk was het licht 

- ontwerp. 

Over het te ge bruiken licht waren heel wat di6cussie5 gevoe "d en heel 

wat v0 2rstell en geda an. 

Uiteindeli j K bleek dat van de regisseur het b~ s te te vo l doen aan de 

ei s en: in staat heel pl~atselijk i e ts uit te l ich t en , zee~ kontrast 

rijk en onde r dee l v :n het ~oneelbeeld (Ra n een vi erd e eis : door de 

spelers zelf te bed i enen , werd niet vold9an) . 

rie t ontwerp was buiteng~ woon mooi en we er~a;tts ~e , i~ het zeer sobere, 

donke re toneel beeld de '",eclde r ige g r andeur van de zael . 

Het bestond uit ee n symmetrisch veld va n vijf bree1te- lijnen d l~ 

van ~et projectiescherm tot vl~ k voo r de toneelrand'liepen en wa a r 

aan afwisselend vij f en vier k~ars -lampjes aan zee r lange dr~den 

hingen , tot ongeve er t wee en hal ve meter van de grond. 

Je n tw~ede bro n van l i cht was de di 3- projectie , al werd die zelden 

bewust om die r~cen gebrui kt . 

De dia's fun ~eeràen op de eerste plaats als inhoudelijk accent die 

een scene bec oi1lmentarierden door hem in een andere I<on'tekst te rl a "=' t 

s~' n . 

De ;',ees ten war en at~o ffi sti~ uit de dec orat ieve ?ranse schildAr~un st 

(b .v . ? rago na rd, (le schoJ l va n Font -i nebl ea u) en de vro~ge Itali 

aa ns e Renaissance (Ra faäl) . 

So r:::r.':' ge di.;l.'s vertooncte!'l alleen een fra gment van (i.ct sC .n ilderij , b . v . 

de onders te of bo venste h~lft . 

~en aa~t~l werd vertoond in zwart - wit ZOd2t de afbeelding weinig ver

a nderde ~ an de lich:verno~dinge n . Kleuren - dia ' s echte r hadde n in het 

don kere déc or een instant , sterk dramatiserend effect . 

Cp vergelij~bllre mani er werd gebruik gemaa~t vqn klassieKe muziek 

op band . De 'Liebesto t ' uit W~Bner ' s ' Trist~ n u nd Isolde ' werd b . v . 

een ma; l a capella dezonge n en een ma3I met begele i di ng van ~e 

orcnest :!:'at i e . 
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De aan mini ma l musi c sterK verwante muziek v:~n Wim ;'Jertens vormde 

veel meer ee n ee nh8id met de sc~nes waarin ze i ebrlli~t werd. 

De muziek s teunde vaa k de opbouw van de sc~ne - h ~ ndpl in[. 

Vo or· Je rekwisie t en gold dat ze n~dru~Kelijk als zoda nig a~nwe zig 
waren. Ze we rden op het toneel geb racht als ze nodig waren en weer 

weg~eh8 ~ l d al s hun tRak volbra cht was. 
Omd At net er zo weinig waren ( kronen, scepters, borden, s t. o-sl , st:::: f 

fer en bl ik, emmers) .~regen ze gauw een toeg~vol~gde ' ..... ?~~rl'e . 

Al s ze da t v. :n zichzel f ~l hadden, z031s de Xronen en de scept~rs , 

we rden ze weer zo ' onec nt ' ~ehouden als de ieestwinkel m23r toe8t nnd. 

ien speciaal soort 'rekwis iet ' waren natu)rlijk de {ik KerS en de 

papegaaien . Ze brac ht en lIe t toeva l i n ,J e scene maar hadden oo k ee n 

symbolische betekenis (de ki k ke~s 'verwezen naar n~ t sprookje van de 

KiKi{er die tot prins wordt geKust en de pa peg8aien zijn een sYilloool 

voor herhaling). 

bigenlijk .{unnen ook de kostULl:TlS worde n gere ken d tot de I'p.kwisieten. 

I edereen droeg hetzelfde ex- Iuchtmacht - uniform da t ZW3rt was gRverfd, 

met een wit ov erhemd, onderbroek en sokke n , zwarte da s , riem en schoe 

nen. Hun functie - het bedekken van het lichaam- werd sterk be nadrukt· 

door de vele scènes waari n kleren werden aangedaan of ui tgetro~Ken, 

getoond, gemimed en ge wassen. 

De bet~ k e nis was zeker niet eenduidig, verschil de per scene, verschoof 
ven de ene naar de andere. 

le verwezen naar he t sprooKje va n de Keizer zonder Kl ·' r e n, ze beteke~ 

den verhulling; leugen maar ook verhulling; i ngetogenheid en beheer
sing . 



Antwerpen 11: mijn stage 

In deze periode volgde ik de re pe ~i t i e s bijna voortdurend . 

Ik ~napte van a l lerlei kleinifheden o p die ~an het eind v~n he t werk 

~ proces opdoken zoals het framen van de dia's die zouden worden ge 

bruikt , net aanschaffen van rekwisieten, tekst op papier zetten vo o r 

het programma - boekje , het maken van een p.r'oef- opname van e en g ,'vC'lnden 

o pera - t~Kst enzv. 

Bij he t repet e ren van scenes waar he t aankwa~ op precisie en tim i ng 

oegon ik te a s sisteren met rechtstreeks corrigeren. 

Ge~pr ..... kken :net de regisseur, we g v<=ln de regie - tafel , kwamen niet meer 

voor . Er was weinig ti jd voor en ik had ook niet meeT zoveel te sug

gereren of te bevragen. 

Dat kwam ook omdat i:< meer en meer afstand verloor , en het over?icht 

op he t totaal van de voorstelling. Wel leerde ik de voo~stelling tot 

in ieder détail kennen. 

Ik weet ni e t of dit t~ vermijden was geweest. De a ktiviteiten di e 

me van de repetities weghielden ' .... aren afgerond. 

Buiten de repetities zochti~aar achte rgrond informatie over de schil 

dertjen d ie als dia 's in de vo or~telling gebruikt werden en schreef 

daa ro~er een kort verslag voor de spelers . 

Het repete~en richtte zich vo oral op sceRes die routine moesten wor

den , wat erg saai werd. 

Bij gebrek aan afleiding (reeg iedereen bij voorba~t plankenkoorts. 

Daaröm~ krSgen. "we , vrijaf; Het was de ho -::g ste tijd om in première te 

gaa n . 



ivaluatie werkproces 

ien evaluatie houdt in het n gaan van het verloop V8n ee n werk 

proces en een beoordeling ervan. 

fragen a ls : Is het resultaat bevredigend?, Is er effectie! gewerkt ? 

Zi j n al le mogelij khe den benut? en Wat ha d beter gekund? zouden de 

revue moeten passeren. 
Uit her vo orafgaande zal duidelijk zijn geworden dat het beantwoor
den van die vrage n omtrent het werkproces van 'De Macht d ~ r teater 

lijke Dwaasheden' niet eenvoudig is. 
Immers, een vooraf ge formuleerd inhoudelijk en/o f art is t iek doel 

d.w.z. een maatstaf voor doe beoordelingsvragen, was er niet. 

Het werken aan 'De Mac ht der teaterli ,jke Dwaas heden' was een avontuur 

waarv~n de part icipanten w ~ l zouden zien wat er uit zou komen. 

In de loop van het werkproces onts tonden een aant a l gemeenschappe

lijke ideeän over het wezen van theater die de vo or stelli ng zouden 

bepal en . 

Ze leidd en tot een ke uze voo~ )e t werken met im provi satie s en het 

zoeken naa r een bepaald soort van scène - ma teriaa lnl. de real - aetion. 
Uit die ideeën is een intern criterium af te leid en waarna~r de eva 

luat i e - vragen te beoordelen zij n. 

Wat was de opzet van de groep en is zij in die opzet gesl a agd ? 

Daarna zal ik proberen de vraag: Had he t bete r gekund? te beant
woorden. 

Ik begin met het beschrijven van een aantal algemene omstandi gn eden, 

de aChtergrond van he t werkproces. 

I n verge lij king met de meeste and ere theaterproduktiee was het 

werkproces van , ~ Macht der teaterli jke Dwaasheden I (MdtD) l ang : 
zes m.qanden. 

En net was zee r intensief. De hele dag wa s gevuld met trainingen 
en repetities. 

Trijwel VO) ~ td~lr9 nd wa s iedereen samen, ni e t al l een in Eerentals 

maar ook in Antwer pen, waar de spelers die niet uit die stad af 
komstig waren (het merendeel), samenwoonden op twee, naast elkaa r 
gelegen ap rtementen. 

i r werd altijd over het werk gepraat . Ideeën werden voorgeste l d om 

de vo leende dag uit te 

ken en bekritiseerd. 

X
\ . Lfet we rk pror::es y,as in 

\ gevraagd en i'eho ord. 
\ -

. \ 

proberen , de alge mene gang van zaken bespro -

hoge m1te democratisc h. Ied ers me~ing werd 



Ir was ge nn al s vanzelfsprek~ nd aanvaarde autoriteit, ook niet die 

va n de regisseur. 

De ba si s van al of niet meed oen , en te blijven meedoen , was dan ook 
de persoonlijke overtuiging dat het werk al die moeite waa rd was. 

ir werd zo vee l mogelij k geprobeerd ied f~ reen bij alles W8t met de 

voors t elling te make n had , te betrekken. De produktie - medewerkers 

( waarvan een ook speler was ) kwamen regelmatig kijke n op de repeti 

ties en gaven hun commentaar t erwijl de spelers op de hoogte werden 

gehoud en van de ontw i kkelingen op het kantoor. 

Ond !nks de grote individuele ve rsc hill en omtstond er daarrloor een 

~ 
hele hec ht e groe p waarvan ied er voor zichzelf be wust koos voo r 

deelname aa n de onde rneming van de voorstelling. 

De soil van die grop. p was detregisseur. 
~. ':;" \.t 

He t e inddoel van hun wer was een voorstelling met de titel ' De 
Macht der teate r lijke Dwaashe.1en', meer was er na uweli jks bekend en 

~fS dó t 

I De groep 

was onder voorbehoud. 

begon dus b j het begin d.w.z. met praten en discussiëren 
I 

'I' 
over het fenomeen theater, haar wetten, regels en geschiedenis. 

Gebruikmakend van allerlei informatiebronnen - e i ge n ervaringen, f1 -

1060fie, k~nst, tekst - en beeldmateriaal - vormd en ze zich een 

conglomeraat aa n i deeën, associaties en beelden, daarin gestimul eerd 

I gestuurd en geprovoceerd doo r de vargen en ideeën van de r eg i o seur. 
~ 

A,I// Het was het begin van een proces (wat werd vo ortgezet en geconcre -

~~f tiseerd gedurende de improvisaties ) waarin de groe p een geme en schap
~~ Relijke manier van denken, aanvoelen en beoorde l en ontwikkelde. , 

Ze kregen een basis - begrip voo r waar naar gez ocht werd dat vee l die 
per gi ng dan ~ et verstandelijk onderschr ij ven van de vOlgende uit 

gangspunten en opvattingen over de aard van het fenomeen theater : 
T~eater i s doen-a lsof . 

Het is vals en het is lui. 

Akteren behelst he t ui tb ~ eld en van gevoelens die gee n en kele rea 

liteit bezitten voo r de a kt eur. Dat is onzin en niet koosjer . 

T ~! eater i6 een plaats van manipulatie. He t ruikt er naar cor~upti e . 

Succes in de theaterwereld i s minder het gevolg va n apprecia tie 

van toeschouwers a l s van uitverko r i ng door e en aant al geve st i gd e 
autoriteiten zoals belangrijke critici en theater- direkteuren. 

He t publiek haalt zijn me ni ng uit de krant en volgt de voorgeschre 
ven mode en smaak naa r i ets ni euws. 

I n het sprookje van de Keizer zonde r Kleren vond en ze een me tafoor 

voor deze ideeën. 



'a ast de uitgangspunten die r ·J eht st reeks te maken hebben met thea t e r 

is er nog een ander belangrijk concept: de leugen van de verbeeldi ng . 

Kunst is een leugen va n de verbeelding. 
De z e bevindingen leidden natuurlijk tot maar een co nc l us i e: de gr oe p 

wilde geen t l!eater maken. 

Zijn ze in die opzet gesl aagd? 
Ten opzic hte van het eigen belangri j kste criteri um: he t doen - a l sof v~ n 

t heater, net sc hep pen van een valse werkeli j kheid vermij den, is da t 

ze ker ge lukt. 
In de M~tD word t he t b~se!·'v · n werke l i j kheid, van da t - wat-ge zien- wor d t 

voortdurend in t Wijfel getrokken, verschoven, in een ~ nder licht ge 

plaatst. 
Dat-wat-gezien - wordt bevindt zich in een sp~nningsveld tussen r ea

listische waarheid en betoverende verbeelding, herofek en waan z in, 

ontrQeri~g en bela.~elijk zijn, t ussen een vorm van betrokkenheid en 

het ervaren van de a kteur a~ s ubj ekt, en een wijze van objectief 

wm,arnemen. 

liet is de waarde van dat - wat - gezien - wordt die getoetst wordt. 
Telkens weer wordt herhaald: Kijk maa r, het is niet wat het is. 

Hoe wordt in de vo orstelling dat enerverende spanningsveld gescha pen? 

Daar zijn vier kenmerkende factoren voor aan te wijzen : het gebruik 

vdn herhaling en real action, de nadruk op de structuur en (in com

binatie daarmee ) de houding van de s pele r. Tot slot moet nog geno emd 

worden de gebruikte montage - techniek. Die heb ik uitvoerig bespro 

ken op pagina 

Het gebruik van herhaling en real action. 

De mees t e scène s va n de MdtD zijn gebaseerd op een vorm van lreal 

actiorl ' d.w. z . een handeling di e onmo geli j k geacteerd kan worden 

omda t h ' j p'J,ur ·fysi:ek; ,· l s 'en waarvan het verloop word t be paa ld n "lor 

de lichamelijke vermogens van de ui t voerder zoals hard l open, dr agen, 
een gevecht. 

ien va riatie hierop is een real a ction waarin actie - reactie t u s s en 

t w· e spelers cen t raa l sta a t. 

In zekere zi~ wordt er ook geactee rd in de vo or s telling b.v. voor he t 

neerze t ten va n een cliché - beeld ( het afscheid, de piëta ) of va n he t 

levende symbool va n de Keizer. 

Akteren i s uitbeelden. 
Door herhaling, in tijd en/of in de ruimte (door meerdere uitvoer

ders ) verande r t de inhoud V3n de hande l ing. 
Letterli j k do ordat beeld en uitvoering niet iden t iek blijven ( de s pe

ler wordt moe, zij n lichaam gaat zweten enzv.) 



Maar ook in de manier van kijken van de toeschouwer (tenzij deze de 

zaal verlaat omdat hij zich verveelt) waardoor de handeling in een 

ander perspectief wordt geplaatst. 

Herhaling ontdoet ieder emotioneel beeld van ontroering. l~et bee l d 
loopt als het ware leeg ~ot een eenvoudige handeling, een real action 

overblijft (b.v. de Held die Afscheid neemt van zijn dodePrinses). 

Als een real action herhaald wordt doet zich het omgekeerde voor: 

de handeling ka n meerdere inhouden ontwikkelen (b. v . het ha~d l open 

op de plaats en de dialoog van jaartallen en voorstel l ingen wordt een 

beeld van het verstrijken van de tijd tot geschiedenis). 

Jadruk op structuur 
Alle sc~nes va n de MdtD hebben een structuur d.w.z. een opeenvol

ging van scène-handelingen plus de ruimtelijke pl2ats~ng daarvan 

in het toneelbee l d. 

Toor de toeschouwer behoudt de ••• ne doer de zeer nauw gedefiniërde 
structuur de abstractie van een geconstruee rde vorm. 

De structuur wordt een anonieme, autonome kracht in wier ~omein 
de spelers zich bevinden. 

De zo nadrukkelijk aanwezige structuur schept de grenzen en de vriJ

he id d . w.z. ze sChept geleidelijk het kader waarbinnen mogelijker 
wijs iets werkelijk kan gebeuren. 

Wat er gebeurt wordt bepaald doo r de spelers. 

De houdi ng van de spelers. 

Zod ra de speler het toneel opkwam werd hij (=hij/zij) beschouwd als 

zelfstandig en onafhankelijk. 

Hij werd zijn eigen regisseur, in bewustzijn van zijn medespelers en 

binnen de scèn e-structuur di e hij zelf had helpen bouwen. 
De structuur werd een zelfgekozen opgave die hij moest volbrengen 

en tegeli jkertijd bevocht om te blijven wie hij was, zichz ~ l!, een 

individuee l pe r soon op een toneel ten overstaan va n een publiek. 

Dat gevecht nam heel ver schillende vormen aan: een vloed aan vondsten 

en details, het nemen van risico ' s, timing, mekaar de loef afsteken. 

Wat "n dat geve cht kon ge beuren waren gevoelens, emotionele reacties : 

woede , pijn, ironie, tederheid, genot. 

Die gebeurtenissen verschi lden per voorstelling. 

De wi sselwerking tussen structuur en spele r , de gebeurtenis, maakte 
de voorstelling onvoorspelbaar, spannend en le vend. 

'oor de toeschouwer benadrukte de aanwezigheid, de presence van de 
speler de vorm van de scène terwijl de vorm van de scène de levende 

individualiteit v~ n de speler ~ls subjekt deed uitkomen. 



In deze ko~tekst wa s er nog een andere, merkwaardige belevenis mo 

gelijk: die v ~ n s choonh~ id . 

Hoewel schoonheid een moeilijk t~! 0mRch~ijvAn begrip is wil ik het 
toch noemen omdat ik denk dat het de MdtD tamelijk uniek ma ~ kt 

bi nnen het medium theat ~ r. 

We hebben g~z i en met welke eigen criteria de groep van de MdtD ~ an 

het werk ging , tot we l ke basis - keuzes dat leidde en op wat manier 

die keuzes in de voorstelli~g vorm kregen . 

Zonder t wijfel is de MdtD een opmerkelijke, irriterende, indrinfen~e 

en uitdage nde voorstelling geweest voor menig schouwburgbezoeke r. 

De meeste indruk maakte ze op jongere men sen die zich aangesproken 
voelden door een ideeënwereld die in essentie romantisch, ide81is 

tisch en comprumi s loos is, maar niet blind en irreëel. 

Haar kwal it eiten heeft ze t ~ danken aan r.eel hard werken, een hoogst 

persoonlijke visie gecombineerd met een hoogst persoonlijk talent en 

last maar zeker niet least ee~ ongeëvenaarde hoeveelheid lef. 

Tot slot bespreek ik de laa t ste ev?luatie - vraag : Wat had in het werk

proces beter gekund? 

De MdtD is een voorstelling gebaseerd op improvisaties en daaro m 

met recht een procos te noemen. 

Het is dus zinvoller te spreken van nadelige konsekwenties van die 

werkw ijze dan van Iharde l kritiekpunten. 

Ze hadden nooit verbeterd kunnen worden zonder andere, gewenste 

zaken negat ie! te beinvloeden. 

Als eerste konsekwentie van het werken op b~sis van improvisa ties 

moet genoemd worden het gemak wa armee in series van improvisati es 

het oorspronkelijke thema opaque wordt, of zelfs verdwijnt. 

Het is goed mogelijk dat een scène een totaal andere invulling krijgt 
door relatie! kleine veranderinge n. 

De vo orste l li~g ~ls gehe~l l ~ o pt de kans ha~ r eenheid te verl ieze~ 

e~ daardoor aan scher~ te en ze~gingskra cht in te boeten. 

ien vo orbep.ld is de verdubbeling van het symbool van de Keizer t o~t ~ 

staan uit een b~hoefte aa n symmetrie en het idee van de TAngo - scène. 

De MdtD wordt gered door het montage - ritme dat de sc~ne~ ~ ~ ~ r: ~' ~ 

i ,: eve~wicht houdt en samenbindt, door het gebruik van het s ym bool 

van de Keizer als roje draad en do~r afsluiting met twee Isterke l 

scènes (de Dans - scène en de Dragers - scène) die niet 8an het euvel 
lijden. 

~r zijn echter ook een ~ antal scenes die door het steeds bijsturen 

op détails een zekere concreetheid missen die hen in het ritualis

tische trekt (b .v. de Klere~- scène) . 



Het afdrijven van het thema betekende ook dat de spelers hun neutrale 

zicht op de ontwikkeling van een scine konden verli ezen . 

Ze namen alle fasen van improvi s eren me e zodat een scene vo or hen 

betekenissen droeg die voor de toeschouwer niet een - twee-drie zicht 

baar waren of, waarschi jnlijker, werden overvleugeld door andere 

dingen. 
Hetzelfde ~ebeurde bij de montage van de voorstelling die nieuwe 

associaties mogelijk ma 2kte en a ndere accenten en verbanden legde. 

Gedurende de vele doorlopen waren de spelers allemaal op het toneel 

zodat er zelden iemand kon meekijken en meepraten. 

Ze verloren daardoor veel van hun creat i eve invloed die hen onder

scheidde va n theater - akteurs die doen wat hen gezegd ·wordt, een van 

de b p. langrijkste uitgangspunten van de gekozen werkwijze. 
Dit gemis werd door iedereen gevoeld en erkend. 

ir werd over gesproken en dat hielp maar een echte oplossing was er 
niet vo or. 

Een ander belangrijk uitgangspunt was het streven naar een voo rstel 

ling die een gebe.1:lrtenis was. 

Er werd dus gezocht naar handelingen waarin niet 'vals' kon worden 

gespeeld: real aetion en/of een handeling met een act i e-reactie 

patroon. 

De onvermijdelijke konsekwentie daarv8n wa s een grote gevoeligheid 
voor routine. 

Het was dubbel belangrijk omdat, in t egenstel l ing tot 'Het is Teater 

zoals te Terwaehten en te Voorzien was', de mont~ge van de MdtD der

mate stevig in elkaar zat dat er niet eenvoudig scènes konden worden 

veranderd of vervangen. 

Hoewel geprobeerd werd dit op te vangen door zu lke scènes niet al te 

vaak te repeteren en later door de voorstelling niet avo~d aan avond 
te laten spelen was het toch een extra belasting vo or de spe l ers. 

Ze hebben de mengel ing van opperste concentratie en ontspannen open

heid voor zestig vo orst ellingen over een periode van anderhalf j ~ ar 

in zichzelf kun~en vinden. 

Daarmee zijn ze, .wat mij betreft, uiteindelijk toch professionals 

geworden. 
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Evaluatie stage 
Zoals al gezegd was deze stage de beste d i e mij overkomen kon. 

Ik kreeg 'le ~ J ~ 3 praktijk - ervaring op te doen bij een regisseur 

wiens werk ik kende en bewonderde . 
Ik werd niet weggestopt in een hokje maar moest mijn eigen functie 

zien te vindèn en in te vullen waardoor ik alle gelegenheid had ini 

atieven te nemen en ideeën uit te proberen. 

fan mijn oorspronkelijke stage-opdracht is daarbij weinig terecht 

gekomen. 

Met name de opdracht tot het maken van wekeli j kse repetit i e - verslagen 

bleek gefundeerd op de irrealistische voorveronderstelling dat de 
gemaakte vorderingen duidelijk waarneembaar zouden zijn. 

Dat was, zonder van tevoren gesteld doel, niet het geval. 
Mijn functie laat zich achteraf beschrijven als het verrichten van 

allerlei praktische karweitjes d i e direkt voortkwamen uit repetitie 
- gebeurtenissen, allerlei schrijfwerk (zoals het op papier zetten van 

alle teksten), het zoeken van materiaal (teksten, muziek) en het pra 

ten met en het bevragen van de regisseur. 

foor het uitvoeren van die taken werd zelden een beroep gedaan op 

mi j n kennis of kno~ -how als theater -wetenschapper, althans niet op 

een voor mij te onderkennen manier. 

Daardoor schenen mijn succe s se n in het aanbrengen van materiaa l of 

het doen va n suggesties mij vaak min of meer 'per ongeluk I , zodat ik 

tijdens de hele stage geplaagd werd door twijfel over het nut van 
mijn aanwezigheid. 

Xu denk ik dat ik,voor de in princ i pe beschrijvende, afstandelijk 

obs~rveren d bedoelde functie v~ n student - stagiaire, al een opmerke 
lijk grote mond ~eb gehad. 

Het werd dan ook spoedig duidelijk dat ik, als the~terwetenschapper, 

een andere manier V3n kijken en andere aa ndachtspunten h8d dan, met 

name, de regisseur. 

Ik was per slot va n rekening de enige die hoeg 9nQamd geen bezwaar h~d 

tegen het maken van een theater- vo orstelling. 
Ik ~erd dá 9rdQJr e en be! tje de advoc aa t van de duivel, wa t , samen met 

mijn eeuwige gevraag waarom zus en niet zo, zinvol vo or de voorstel 

ling is geweest. 

Daarnaast zijn enkele va~ mijn ideeën ook daadwerkelijk in de vo or

stelling opgenomen . 



De regisseur was tevreden ove r mij, ondanks het feit dat hij mij 

vaak vervelend vond. 
Mijn enthousiasme, plezier in het werk en de wetenschap dat 'Ne bezig 

'Naren met iets goeds, beperkten mijn frustraties tot 's avond s in 

bed en tot de gesprekken met mijn stage- begeleider. 

Ik heb veel geleerd v~n deze stage, al i s het vooral de kunst van 

het vragen stellen . 
Is 'De Macht der teaterlijke Dwaasheden' 'lierkelijk geen theater? 

Wat is theater dan wel? Wat zou het moeten zijn? 
In welke opzichten verschilt de voorste lli ng va n traditioneel theater? 

inzovoorts. 
Het lijkt mij dat deze vragen niet alleen Vln strikt persoonlijke 

interesse zijn. 
Het succ ~s van de MdtD of dat v ~ n het zogenaamde theater van het 

beeld zijn a anwij zi ngen van verschuivingen en verandering binnen 

het medium theater die de aandacht van theaterwetenschappers ver

di enen. 

In he onderstaande zal ik proberen de vraag in hoeve rre de MdtD 

theater is te beantwoorden. 

ierst zal ik een overzicht geven van een aantal voor mij belangrijke 

stage-ervaringen: de praktijk van een vrije produktie, de funktie 

van de dramaturg en de luxe van een tegenstander. 

De praktijk van een vrije produktie. 

Iatuurlijk waren er op de eerste plaats de praktijk-ervar i ngen v~ n 

iedere stage. i~ mijn geval di e van een vrije produktie. 

Ik leerde wat kennen van de afhankelijkheid van ge ldbronnen, het be 

lang va n publiciteit en het verko opverleid. 

De voortdurende onzekerheid over subsidie - aanvragen (ja of nee , hoe 

veel en vooral, w? nneer ) en in de onderhandelingen met sponsors 1ie 

zelf meestal ook van subsidie afhankelijk waren betekenden g r ote 

f inanci ële s~nló~élin~en. 
Iedereen was op de hoogte va n het geldgebrek dat ons vooral de eerste 

helft van ~ et werkproces plaagde en dr oeg er de gevo lgen v~ n : geen 

v rwarm i n~, het niet meer kunnen bijspringen van spelers in fi nan 

ciäle ~oeilijkheden, geen reiskosten - vergoeding , met vij f m ~nsen op 
een apartement wonen enzv. 

De grootste druk kwam uiteraard neer op het produktie - team dat de 

noodzakeli ,jkheid van uitgaven moest afwe ge n tegen de hoogte Van ~e 

bankrekening en de tijd die met dat g ~ld overbrugd moest worden. 



Zen vrije pr odukt ie is een enorme financiële gok , s peciaal als het 

artistiek produkt absoluut op de eerste plaats 3 t~at. 

Lang vóór de première moet er de garantie zijn voor een aantal speel 

plaatsen. 
Publiciteit en publi c relations zijn dan oo k van e ssentiël belang. 

Ten bate van de verkoop van de, ::ankzij het lange werkproc es , rel~ 

tief dure voorstelling moest ruim van te voren dui delijk worden ge 

maakt dat net hier de culturele gebeurtenis van het jaar be t rof. 

Wekenlang kwamen er vrijwel dagelijks journalis ten , fotograven en 

televisie - çloegen van overal v 'nda an op bezoek. 

De prijs was kostbare tijd en energie. 

In haar verko opbeleid stelde de produktie ook enige priori tei ten 

boven zo ve el mogelijk geld verdienen. 

Het pr es tige van de speelplaats legde veel ge wicht in ~ e sch~al. 

Op de eerste plaats werden musea voor moderne kunst geprefereerd 

waar de voorstelling in een andere kontekst werd gezien dan in het 

theAte r. 

Daarna kwamen plaatsen va n internationaal aanzien (b.v. liever één 

keer in Parijs dan vijf ke er in Bordeaux) en ten slotte sppelde de 

naam van het theater zelf een rol ( b.v. een opera of de Roy~ l Albert 
Hall ) . 

De funktie van de dramaturg . 

Zoals gez egd was mi jn plaats binnen het werkproces van de MdtD, 

zeker in het begin, heel onduidelijk. 

Het leren werke n i n zo ' n ondoorzichtige positie, naar eigen inzicht 
en volgens de al dan niet kommunikabele ideeën van de regisse ur, wa s 

een proces van trial and error. 

De stage riep dan ook vragen op over waarde en pos i tie van de j rama 

turg in de prakt ijk van het theater maken. 

Wa t i s een dramaturg en wat zou hij(=hijj .. ij) moet en doen? 
Het lijkt mi j dat een dramaturg een soort niemandsland bewoont . 

Hi j is geen ec hte t oeschouwer, hij is ge en ma ker. 

In het wer~ proce s kan hij kritiek geven, suggest ies doen , problemen 

signale ren maar oplo s sel: ~an hij ze ni et . 
Zijn functie wordt steeds opnieuw gedefiniërd doo r de omstandigheden 

van iedere andere produktie. 

De waarde van zijn werk in het werkproce s lijkt afhankelijk van zijn 

vermogen om te pa s sen in de gegeven omstandigheden, om het streven 

van de makers aan te voe l en en toe te spitsen en om zijn opmerkingen 

op het (enig) juiste moment te ma~en . 



Als halve buitenstaander heeft hij een bepaalde neutra liteit di e hem, 

in principe, gesc~ikt maakt voor de niet te onderschatten sociale 

functie van praatpaal. 
Het lijkt mij dat een dramaturg zich op de eerste plaats bezi g houdt 

met de taal kant van een theatervoorstelling. 

Zijn 'echte' werk ligt d ~n ook meestal voor de ~ anvang van 1e t we rk 

proces. 

In het traditionele theater wordt zijn werk bepaald do or de t oneel 

tekst: keuze en/of analyse, begeleidende informatie, op basis daar

van gesprekspartner van de regisseur, onderzoekingen doen naar pr o

blemen die ontstaan in het vertalingsproces van tekst naar voor

stelling en tot slot het stukje in het programma - boekje. 

Anders ligt het bij voorstellingen als de MdtD die niet op tekst ge 

ba s eerd zijn maar op beeld en handeling. 

Kan een dram ? t ~rg bij zulk theater ook een functie hebben? 

Ik denk van wel. 

In produkties als de MdtD zijn twee dingen snel uit het oog ve rloren: 
de samenhang van de voorstell ing als geheel en de band van indivi du 

ele scènes met hun oorspronkeli j k thema. 
Wanneer g r'werkt wordt op basis van een soort herkenni ng ('Ik weet 

niet wat ik wil, maar ik weet wat ik niet wil') en wanneer toeval 

en improvisa t ie - vondsten een grote rol s pelen bij de totstandkomi ng 

van een voorstelling is de aanwezigheid va n iemand die niet direkt 

betrokken i s bij het creatief proce s heel handig. 

Zo iemand kan verslag doen van wa t ve ra nderd is en hoe het veranderd 

is. De dramaturg is dan als het ware de i deale toeschouwer. 

Maar ook als vert~genwoordiger van de taalkant van de voorste lli ng 

is de dra~aturg op zijn plaats. Maar hij moet wel een stapje t erug 

doen . 
De dramaturg moet proberen je taal te ontdekken (d.w.z. betekeni s d ra 

gende/kommunikatieve aspecten ) en de t e rugkerende el ement en te zi en . 

Hij moet proberen de voorstelling in wording te leze n en er voo r 

zorgen dat die elementen zo geplaats t worden dat z e oo k inde r daad 
betekenis kunnen dragen. 

Is er werke l ijk zoln taal te ondersc heiden? 

Ja, ze ontstaat s pelenderwijs en automatisch in het pr oces van weg

laten of opnieuw gebruiken in series van improv i saties, in ui t voe 

ringen door verschillende spelers. 
De ~unst i ~ te kiezen tussen détails en scène - mat eri a al, wat i n e en 

rudimen t air stadi um niet ma kkelijk is. 



Jatuurlij~ doet de regi sseur precies hetzelfde maar hij zit op ee n 

wisselspoor met de spelers, iets waar de dramaturg ongevoelig vO Jr 

mag en moet blijven. 
Hij moet vast houden aan zijn speciale interesse : het belang van de 

inhoud . 
'~aar de dramaturg naar streeft is alle be~ ekenis die de voorstelling 

in zich draagt, tot zijn recht te laten komen . 

Toen ik 'Het is Teater zoals te Yerwachten en te Toorzien was' 
had gez ien vroeg ik mij af of een grote r gebruik van theatrale mid 

delen en iets meer dramaturgie het gebrek aan samenhang tussen de 

scènes zouden hebben kunnen opvangen zo nder de kracht van de vo or

stelling aan te tasten. 

De MdtD is zonder twijfel een veel hechtere voorstelling geworden, 

dankzij het theater- thema, het symbool van de Keizer , de montage 

- t echniek en het ritme. 
Als geheel is ze compacter, spannender en minder vr ij blijvend voor 

de toeschouwer . 
De MdtD is theatraler da n ']et is Teater •• ;' maar ook zwaarder 

minder spee l s , minder lief, minder menselijk. 
Kri iiék 00 mijn o pleiding 
Ik moest bevinden dat mijn i~zicht in het moderne theater eenvoudig 

niet aanwezig was . Tot mijn g~ne wist de regis s eur er meer va n d " n 

ik . 

Dit nieuwe theater (als dat van Wilson , False Movimento, de z.g. 

nieuwe dans maar ook het teksttoneel V3n Heiner MUller) lijkt sterk 

te verschi ll en van het traditionele theater waar ik althans me 

hoofdzakelijk :net:' heb bezig gehouden gedurende mijn studie. 

~~tuurlijk heb :k die on we tendhe id op de eerste plaats a n xezelf 

te Wijten . 
Maar die ontwikkelingen zijn nu zo belangrijk zeworden dat, tenz i j 

ze zic h gescheiden willen zien van de"hedenda égse theaterpraktijk , 

theaterwetenschappers zich in het nieuwe f enomeen moeten verdiepen. 

De luxe van een tegenstander 

Zoals al aangegeven had ik een andere manier van kijken en beoord elen 
dan m.n. de regisseur. 

We begrepen zo nu en dan even v ~ el van elkaar als van een wi llekeu

rig marsmannetje. 
De vo ornaamste reden daarvoor was gelegen in onze verschillende 

achtergronden. 

Die van de regisseur betrof minder theater dan de geschiedenis en 

ideeën- ontwikkeling binnen de beeldende kunst. 
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Hij voelJe ~ic~ 0 p de ~~r :. ~e pl ~ats b~cld e l11 ~un s ten ~ ar e n ~as t o t 

zijn tjca".:cr\\·cr:{ t:~' ~:O::. fJ" _1 vio pcrfor~<)~l::e - a!'t. 

De MdtD was voor ~e~ ccn ontwik~elinc ~innen zijn h8le oeuvre t niet 

de intrede in een 6e J1eel ander medium. 

Geconfron ~ecrd met ie iliand die er zulke andere id~~ën op n3 hield 

en met het volrn !akt~ onbg~rip dat tti=scn ons heers t e , :noest ik ~ijn 

eigen intuïtieve en gevoelsmatie~ oordelen en :.litc;anzopunten ga an 

onderzoe:<:cr.. 

Wat dacht i% precies en waarom dacht ik dat nan ? 

Voo r all.as leerde ik zo mijn persoonlijke voorkeuren "":Jeter: ,kennen. 

Een berg verw;)rre~àe vragen d:::lalde op mij neer. 

In grot e lijnen kwant het tleer op een vergelijking tus~en de meritc5 

v~n de bc~lde n1e kunst en ~ie v an dat zo veteu isde the~ter. 

Wat was bin=:en de voor~. telling des theaters en wat d~s heeldende 

kunstes? 
Het kanali~eerde zich ~iteineelijk in dri e pu~tcn: welko invloeden 

hee ft :'e be f~1 ,.1enèc ~:un.:;t.· op de voors·_clling , ',vat is :let '11 0~;enlijY..e 

aan he t medium theater en tot slot , is de Md"""GD · .... erkelijk geen 

thea ter? 

Bij het beantwoorden van de eerste vraag werd ik niet gehinderd door 

veel kennis van zaken. Drie zaken leken mij opmerkelijk en (dus) 

afkom~ti6 uit de ~ eeldende kunst . 

Het eerste was het bel~ng van his tori sche kontekst. 

Een kunstenaar dient zich bewust te z!jn van de ideeönee schiedenis 

die vooraf g ing aan zijn eigen werk. Hij moe t zich realiseren dAt 

zijn werk deel uitmenkt van die geschiedenis en dat de h i s~orischp. 

kontekst een frame vormt waarbinnen ilet :werk ge(;ien kA_'1 wor den. 

Dit i s een heel vruchtbare gedachte omdat het een soort vooruit 

ga ng sde!1Y..en i!1houdt (het voortbouwen) en tegelijkertijd een b:"!.nd 

met de traditie. 

In de voorstelling komt het op vele manieren terug: in het gebruik 

van de tekst - brochure t de wachtwoord - sc~ne , de discipline v~n de 

ballerina versus ~1e~ e~o~ionael uitt=eken en a~naluitend het zich 

vertonen in de dans - sc~ne p.n de slotscène. 

Theater, als vorm, nJist zo 'n historische kontekst. ... (i o.z.) 

Het is va n tijàelijk~ aard en na de voorstclli~G blij~~ er weinig 

concreets van over. 

Het bel Rn grijkste tastb~ re restant j.8 de tekst en de gnschiedenis 

van thea ter is d~n ook een lite=aire . 



• Het ~;l wat l~ t t~~reft i~:eressa~t z l Jn te z i e n w~t de gev olgen 

zll1J~n ~ i J ~ v ~ n ~~ nu ~ ij dvarb~eidc m06~lij<hei d theate rvoorst e lli n 

ge n va~t te leeee n op v ideo . 

", .' 
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Het tweede punt heb ik eerder met lIef ' betiteld . 

Het komt naar voren in het vermogen om het werkproces te ldten bern 

vloeden door omstandigheden, gebeurtenissen, perso onlijkheden, om 

zo weinig mogelijk in te vullen, om de voorstelling werkelijk te 

l-:~ten groeien. 

Het ~omt ook naar voren in het onverschil van de MdtD voor de mening , 

goede smaak en begrip van anderen. Ze hoef~ niet noodzakelijkerwijs 

over te komen. 

Zoln verregaande individualistische houding is mogelijk in de beelden~ 

de kunst waa r de kunstenaar meestal alleen werkt en de relatie met 

het publiek indirekt is. 

Voor theater is de verhouding met het publiek juist een constante. 

De daarin ontwikkelde kijkgewoontes vorme n he t frame waarbinnen een 

voorstelling wordt gezien, vergeli.,kbaar met de gesch ieden i s van :e 

beeldende kunst. 

In deze eeuw is in de beeldende kunst een traditie ontstaan waarin 

de kunstenaar zich tot taak stelt s telling te ne ~en ten opzichte van 

de samenleving waa rtoe hij behoort en de tijd waarin hij leeft . 

Het betekende dat de beeldende kunst steeds meer voor en in het hier 

en nu ging werken, en meer gericht werd op ervaringen dan op een 

produkt. 

Het zijn ook deze tendensen die haar in de buurt van het theater 

hebben gebracht . 

Bewustzi jn van he t hedendaags ti jdsgewricht is bepale·,'l voor c:c ril tD. 

Het is de basis voor de aa nspreekvorm van een publiek en de houding 

van de spelers. 

Meer direkt komt het tot uitdrukking in scenes als de hondjes - scène 
en de kleren-scène. 

Theater houdt zich ook bezig met de samenleving maar neemt, sinds 

Brecht, zelden s telling zodatig dat iemand zich vo or hqt hoo fd ge 

stoten kan voelen . 
Ze nodigt meestal haar toeschouwers lit zich met haar te verenigen 

in een bepaalde emotie. 

Ze steekt maar zelden haar nek uit. 
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Mijn begrip van wat theater eigenlijk is wordt meer bepaald door een 

ideaal dan door een definitie op grond van de vormen die ~ij , aan 

neemt of aangenomen heeft. 

Dat komt doordat mijn ideeën gebaseerd zijn op de verha len over de 

oorsprong en bestaan van theater in de Griekse Oudheid. 

Ik noem mijn bronnen verhalen omdat ze vaak afgeleid zij~ uit heel 

weinig feiten, zoals in de archeologie hele samenlevingen worden 

gereconstrueerd uit het feitenmateriaal van een paar potscherven. 

Ik noem het ook verhalen omdat veel van dat historisch feitenmateriaal 

zo ver afstaat van onze tijd en derhalve van ons bevattingsvermogen 

dat ze een bijna mythische kwaliteit krijgen. 
Het ontstaan uit de rituelen voor de god Dionysos, de drie - daagse 

festivals van de stadstaat, Aristote l es' 'Poetica' met zijn gebruik 

van begrippen als 'angst en medelijden', 'agnitie', 'peripetie' en 

bovenal 'catharsis': het is allemaal even fascinerend als onnavolg

baar. 
foor mij zijn vooral de functie van theater in de Griekse Oudheid 

en het begrip 'catharsis' van belang geweest voor mijn opvatting 

van 'Nat theater als medium is. 

Theater fungeerde veor haar toeschouwers, de Griekse stadstaatbe-

volking, 

oordelen 

als een hernieuwde bevestiging van de ideeënwereld en de 

V8!1 

waardoor zij 

goed en kwaad waaruit de stadstaat was voortgekomen en 

werd bestuurd. 

Zè ma akte een evaluatie mogelijk van de poltieke en soeiale en cul
turele situatie ten opzichte van de idealen. 

Ze verbond de toeschouwers opnieuw met hun collectieve verleden, 

met de grondslagen van hun sems nleving en met die samenleving ze~ __ "'. 

TddÁ wordt gesteld dat zulke gezame l ijk erkende en ervaren o~t

staansgronien in onze maatschappij allang niet meer aanwezig zijn . 

Je k 'lnt je afvragen in hoeverre dat werkelijk mogelijk is. 

Toor mij behoort de functie van theater als these over het leven 
op aarde t egenover haar toeschouwers, tot de essentiele en unieke 

mogelijknede~ van het medium. 
Da arom is het tweede wezenskenmerk van theater de akteur. 

De verhouding met de toeschouwers wo rdt in theater mogelijk gemaakt 

en bepaald door de levende aan wezi gheid van de akteur. 

~oor de Akteur kan de toeschouwer de voorstelli ng op zich7.elf be

trekken, de z.g. ' identi ficatie'. 

(Jaar mi Jn mening is 'identificatie' een moderne mythische term om

dat zij wordt gebruikt voor heel verschillende theaterbelevingen. 



Zo lijkt mij dat de 'identificatie' die plaats vindt bij, respectieve 

lîj k ~ 'Een Poppenhuis' van Ibsen, 'Oedipus Rex' van Sophoeles of 

'De goede Yrouw van Se t zuan' van Brecht, meer verschillen dan over

eenkomsten vertoont.) 
Intrinsiek aa n de th~aterbeleving is de opvatting va ~ de akteur als 

subjekt d.w.z. als kiezend en ~andelend mens, of hij nu een rol 

.s peelt of niet. 

Dit onderscheidt theater look van de performance uit de beeldende 

kun.st waarin handeling en (direkte) motivatie zijn losgekoppeld en het 

lichaam van de kunstenaar moet worden gezien als (bewegend) objekt, 

zelfs als de performance mutilatie of levensgevaar voor dat l ichaa m 
inhoudt. 

Het meest mJsterieuze en magische begrip uit het Griekse theater i s 

de 'catharsis'. 
De 'catharsis I herbevestigt op de eers te plaats de ge riehtheid van 

theat er op de toeschouwer. 
Als we tegenwoordig we ten wat het begrip betekent gaat het om indivi

duele en persoonlijke kennis (en ik denk dat het nooit anders is ge 

weest). 

Een aantal theatermakers uit de twintigste eeuw, als Artaud en Gro~ 

towski, hebben teruggegrepen op het 'catharsis'-begrip en geprobeerd 
he t opnieuw te interpreteren en inhoud te geven. 

De 'catharsis' is vooral een inspirerend begrip dat theater en theater

makers telkens opnieuw een doel, een ideaal en een opgave stelt. 

Want hoe het ook wordt ingevuld, het 'catharsis' - begrip ligt in het 
hart van het medium theater. 

Tot slot rest ons nog de vraag: Was er doen-alsof in het k l assiek 

Griekse theater? 

Tot op zekere hoogte we l natuurlijk, maar ik betwijfel of het ook 

maa r bij benadering zo/n grote rol speelde als in het hedendaagse 
theater. 

Immers, het Grie~s e . rama had geen interesse in realistisch zijn of 

een a ndere werkelijkheid te scheppen. 

Ze maakte deel uit van de werkel i jkheid die er was. 
in daarmee vervalt het belang van het doen - alsof. 

Is ':3e j1a~ht de r t '~ a te rlij:< e Dwaasheden I werkelijk geen theater? 
Zoals gezegd denk ik dat de groep erin eeslaagd is te vo l doen aan 
het eigen criterium: geen doen - alsof. 

Hoe ligt dat bi j andere, meer gangbare opvattingen? 



Aan de externe criteria v?n het medium theater ~oals het opvoeren in 

een daartoe bestemde ruimte, de aanwezigheid v ~ n een betalend publiek, 

aankondiginge n en publiciteit enzv. voldoet de MdtD zonder meer. 

Hoewel zij een wat ongebruikelijke verkoopstrategie voerde, m8ak t e 

ze deel uit van het mod'?rn '?, i nternati );1Rlc theatercircuit zoals dat 
in de la a tste tien ja ör is onts t aan. 

Moeilijker ligt het bij het aanleggen van interne criteria. 

De in mijn s t udie dominerende opvatting van theater stamt uit ~e 

kommunikatie - theorie. 

Thea ter wordt gezien als een vorm van kommunikatie met een Ze!'ldel' 

(b.v. de schrijver, de regisseur), een Boodschap (de verzameling van 

Tekens waaruit de voorstelling bestaat) en de Ontvanger (de toe 
schouwer) . 
lan de kant van de makers wordt dit model eigenlijk verdubbeld; het 

Teken gebruikt in de voo rstelling heeft als referentie - objekt een 

ander Teken, meestel ,dat van een tekst. 
Een theatervoorstelling is een visualisering van die tekst, zodanig 

dat het publiek het gegeven op de gekozen wijze interpreteert. 

Theater is derhalve vaak de kunst van het vertalen. 

Haar taak is de tekst en haar ideeën tot leven t e brengen, 'echt r te 

maken, te lat en overkomen en het publiek erbij te betrekken. 

De MdtD voldoet niet aan die opvatting in twee, verwante, aspecten. 

Op de eerste plaats bedoelt zij niet begrepen te worden en zij is 

geen (inten~ionele) Bood SChap. 

?\ - De MdtD is dan ook , geen visualisering of vertaling van iets anders. 

Ze komt hoofdzakelijk voort uit de repetities d.w.z. uit een thea 

traal proces van improvisatie - vertoning-bekritisering en uit de 

deelnemers van het projekt zelf. 
Betekent dit dat de MdtD geen inhoud heeft, en geen verhouding met 

haar toeschouwers schept? 

Om met de eerste vr~ ag te beginnen : de MdtD heeft geen inhoud in die 

zin dat deze niet te onderscheiden is van andere aspecten van de voo r 
stelling als vormgeving of spelersprestatie. 

Ze i s niet g egoten in de vorm van statements die zieh l inea i r - cau

saal afwi~kelen tot een climax waarin alle stukjes op hun plaats 

vallen t en einde een sluitend geheel op te leveren. 

De voors t el l ing bestflat uit in min of meerdere mate z~Jfstandige 

~' scènes (d.w.z. ze hebben een eigen opbouwen climax) die niet zo 
"'" ,.., ... 

zeer causaal verbonden zijn maar zich tot elkaar verhouden als de 

spaken van een wiel: alle t e rugverwijzend naar eenzelfde centrum: 

r.~ de leugen van de verbeelding. 
t 
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Het_vorm-procedé is voor het overgrote neel van de scènes dezelfde: 

een han deling, geKoppeld aan een plaatsbepaling, wordt VO()~~~cs tp l d 

en groeit uit tot een precieze, dwingende structuur. 
Deze s t ructuur wordt tot een redeloos, autonoom en a 10niem ge geven. 

Betekenis krijgt dit gegeven echter pas door de aanwez igheid van de 

3~e lp.r~ die zich in het keurslijf van de s t ructuur moeten hand haven 

als individu, als subjekt. 

Dit gevecht beheerst de vo or s tel l ing. 
' Meer dan een denkbeeld legt de MdtD dan ook een levenshouding voo r, 

een me ntaliteit, een mogeli j kheid van leven in ~e g ~ kompliceerde, 

ond oo rzichtige, alomvattende struktuur waarin we gevangen zijn va n 
geboorte tot dood. 

Dat leidt ons tot de tweede vraag: schept de MdtD een verhouding met 

haar toeschouwers? 

In het Ivertaling I- theater zijn akteurs ondergeschikt aan de 'q ~ d 30. :' ::1 9 

'l ~ ~ i q voorstel l ing. 

Wat VJJ r r ol ze ook spelen op de eerste plaats dienen zij het publiek 

te verleiden tot belangstelling, aanda cht, emotionele betrokkenheid. 

In de MdtD wordt nergens een gebaar gemaakt ten opzichte van het 
publiek . üet wordt nooit uitgenod i gd tot een bepaalde interpretatie, 

he t wordt ni e t geleid, er wordt niets verklaard. 

De spelers konfronteren het publiek zoals zij zelf gekonfront ~erd 

worden: zonder de besche rming van een rol. 

De toeschouwer is vrij, vrij om de zaal te verlaten, vrij om commen

taar te geven. 

Hij is vrij om die uitdaging (e n in de huidige theaterconventies 18 
zo ' n spelershouding een uitdagi ng) aan te nemen of niet. 

Als de toeschouwer de speler accepteert als subjekt d . w.z. al s ha n
delend vanuit een persoonlijke beslissing, neemt hij die uitdaging 

aan • 

Hij kan de these over het leven op aarde zoa l s die i n de voorst ell ing 
naar voren komt, t oetsen aan zijn eigen bestaan en aan z ijn eigen 
denkbee l den daarover. 

Het is derhalve de i n d ivi d~c le toe s chouwer die uitmaakt of de MdtD 

werkelijk theater is of een e 5t~eti sch i n t eressante, t heatra l e per
fo=mance met veel citaten uit de kunstgeschiedeni s . 

De ke uze is vrij maar aan het dilemma valt niet te ontkomen. 
'De Macht der teaterlijke Dwa a s heden' laat daarmee op haar beurt het 

publiek balanceren tussen e ~n konfron t atie met de ä...igen leugen der 
verbeelding en de consumering van meer doen- alsof. 


