
geworden. Een podium voor Sae-
mund, de charmezanger, voor Ingel 
met zijn Brechtsong maar ook een 
podium voor Starkadd, die zijn lied 
van koning Froth als een rede van 
verontwaardiging laat weerklinken. 
Het concept van deze rede is op het 
laatste moment nog gewijzigd. In de 
try-outs werd hier een soort imitatie 
van de Hitlerredes geacteerd. Deze 
associatie maakte meteen een heldere 
politieke lezing van de enscenering 
mogelijk: de oude feodale structuur 
wordt vervangen door de kapitalis-
tisch-rationalistische ordening, waar-
in de macht niet bij de koning maar bij 
de intriganten ligt. Deze zijnsvorm 
creëert een forum dat de weg vrij-
maakt voor totalitaire personages als 
Starkadd. Gecombineerd met de 
bandopname van een Hitlertoespraak 
in het begin van de voorstelling 
plaatste deze lezing echter een zoda-
nige hypotheek op de interpretatie dat 
andere interessante lezingen (psycho-
logie, interactie) werden overscha-
duwd. Terecht heeft men dit effect dan 
ook afgezwakt. De voorstelling heeft 
aan show en externe visualisering 
ingeboet, maar is er subtieler door 
geworden. 

Een derde regiespoor vinden we in 
de spiegel. Het systematisch gebruik 
van de zelfontleding als karakterise-
ringsprocédé door Hegenscheidt, 
wordt voor Gilis en Dehert een 
signaal van de ziekte, het narcisme 
van enkele van de personages. Dit 
signaal wordt geconcretiseerd door 
Saemund, Ingel en Starkadd in de 
spiegel te laten kijken. Dit procédé is 
ARCA's trade-mark geworden. 

Karakterisering 
De spiegel laat ons toe de stap te 

zetten naar de karakterisering van de 
personages. Binnen het VN&S-con-

cept is de psychologische structuur 
heel simplistisch. Ze is gebaseerd op 
een consensus tussen de meeste perso-
nages : Starkadd is de held, Froth is de 
wijze koning, Ingel is laf en zwak, 
Helga is het naïef-onbewuste meisje 
en Saemund is de gewetenloze slech-
terik, de rationalistische intrigant. 
Deze trekken liggen vast van bij het 
begin en worden door de commenta-
ren van de andere personages voort-
durend bevestigd. De verdere uitdie-
ping van de personages gebeurt niet 
door evaluatie van anderen of door 
menselijke interactie, zoals in het 
moderne drama, maar vooral door 
verwoorde zelfanalyse. De pseudo-
aria's en alleenspraken die hieruit 
volgen, versterken alleen maar de 
consensus. De kritiek heeft dit karak-
teriseringsprocédé lyrisch genoemd. 

Consequent met hun afwijking van 
het synthetisch-monoperspectief mo-
del weigert de regie deze consensus te 
aanvaarden. Heel wantrouwig tegen-
over zoveel eensgezindheid, stellen zij 
een soort herorganisatie van de em-
pathie voor en een analyse van de 
verschillende perspectieven. Voor 
dergelijke interpretatie vinden ze ui-
teraard niet zoveel bevestiging in de 
verwoording (de Hegenscheidt-tekst). 
Hun concept leidt tot enkele minieme 
dramaturgische ingrepen en tot het 
opgeven van de traditionele overeen-
komst van verwoording en uitbeel-
ding, van woord en gedrag op de 
scène. Het gedrag van de personages 
wordt symptomatisch voor wat we in 
de verwoording niet te weten komen. 
Zo functioneert b.v. de zelfanalyse 
van Starkadd niet als versterking van 
zijn held-zijn, maar als symptoom van 
zijn onaangepastheid, van onderhuid-
se spanningen. Meer dan zijn dichter-
lijke bewoordingen raken het pathe-
tische staccato van zijn stem en de 
stereotiep-herhaalde begeleidende ge-

baren (herhaaldelijk slaat hij zich met 
zijn handschoen tegen het gezicht) de 
kern van zijn persoonlijkheid. 

Gilis en Dehert laten het Starkadd-
heldperspectief los en zetten boven 
zijn gevleugelde bewoording een 
vreemd taalgedrag en onaangepast 
handelen. Door dit procédé worden 
de inlevingskansen van de toeschou-
wer erg geminimaliseerd. In de negen-
tiende-eeuwse versie werd de identifi-
catie aangemoedigd door het frontaal 
acteren bij heftig-bewogen passages. 
In de ARCA-versie gaat Starkadd in 
dergelijke gevallen met zijn rug naar 
het publiek spelen. 

Met passages waarin Starkadd 
toch in staat blijkt te zijn tot positief 
affectief gedrag of tot min of meer 
sublieme liefde, kan men binnen dit 
concept niks aanvangen, zij worden 
dan ook consequent geschrapt. 

Van de Wagneriaanse held die de 
hele kosmos betrekt binnen de gren-
zen van zijn krachtige persoonlijkheid 
en die contradicties tot synthese 
brengt op het hogere niveau van de 
doorleefde kunst blijft weinig over. 
Starkadd streeft vruchteloos het beeld 
na, waaraan hij zelf wil beantwoor-
den. Innerlijke vertwijfeling en libido 
worden voortdurend onderdrukt. Dit 
leidt tot een ziekelijke beheersing 
die zich uit in geformaliseerde om-
gangsvormen (t.o.v. Froth en 
Helga) en een kordate, soms pathe-
tische spreektoon. Zijn krampachtige 
mimiek, plotse zenuwtrek en stereo-
tiep kuchje wijzen in de richting van 
een sluipende neurose. 

Als relicten van zijn heldendom 
blijven enkel zijn woorden en krijgs-
daden over. Starkadd kan zijn agres-
sie kwijt op het slagveld (waar hij als 
een soort kruisvaarder met doorbloe-
de handschoenen van terugkeert) en 
tegenover levenloze voorwerpen (ze-
tel, stoel), zijn narcisme sluit hem op 
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