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kunnen gadeslaan. In Rotterdam 
zagen we een jongetje op zoek gaan 
naar zijn vader. Hier zien we een-
ze l fde j o n g e t j e i n d e f a m i l i e k r i n g . M e t 

een paar woorden en een paar 
gebaren worden ons de drama 's 
getoond: de vader als patriarch, de 
grootvader als bespottelijke eenzaat, 
de kinderen geterroriseerd onder het 
ouderlijk gezag. Zoals continenten 
verscheurd worden, zo ook spat de 
familiale cel, doorkliefd door con-
flicten, ongenadig open. De burger-
oorlog is dan slechts een herhaling 
van de onenigheid op kleine schaal. 
In de wereld van het Keulse luik is het 
niet goed wonen. 

4. 
Bob Wilson gaat voor zijn pro-

dukties uit van visuele ideeën: een be-
wegend decorstuk, een ruimtelijke si-
tuatie, een verhouding tussen voor-en 
achterplan, het ritme van een gebaar. 
Later komt daar tekst bij, en uitein-
delijk krijgt alles zin. In Keulen kon 
hij de samenwerking bekomen van 
Heiner Müller. " D a t vind ik een 
exceptioneel schrijver," vertelde hij 
mij tijdens een winderige nacht in de 
verlaten straten van Rot terdam, "een 
soort Duitser dat men zelden aan-
treft. Müller kan zeggen: we zien wel. 
Dat heb ik in Duitsland zelden 
gehoord. Daarbi j is hij zeer geestig, 
en hij kan schrijven. Iets wat ik van 
mezelf niet zeggen kan, al heb ik voor 
de rest van de produktie de teksten 
zelf gemaakt . " 

De combinatie Wilson-Müller 
heeft de produktie steviger gemaakt. 
In Rotterdam luisterde je naar klan-
ken, ritmen, melodie; in Keulen 
wordt dat zeggingskracht. Müller 
verzamelde naar gewoonte brokjes 
wereldliteratuur: Shakespeare, Goe-
the, Voltaire, Racine; citaten uit 
eigen werk: Traklor, Mauser, Der 
Auflrag, Leben Gundlings Friedrich 
von Preussen Lessings Sclilaf Traum 
Schrei. Müller gebruikt, verbruikt 
teksten; woorden, klanken zijn mate-
riaal waarmee iets gemaakt kan 
worden: taal als au tonome werkelijk-
heid. Precies op dit punt situeert zich 
de overeenkomst tussen deze twee zo 
verschillende kunstenaars : " W a t mij 
interesseert in het werken met jou, is 
dat voor u taal materiaal is zoals 
beelden. In Duitsland heeft het 

woord 'materiaal ' een negatieve con-
notatie, niet voor mij. Ik wacht op een 
opvoering waarin mijn tekst, mijn 
taal materiaal wordt, zoals muziek, 
zoals een beeld." (Müller in gesprek 
met Wilson). 

De teksten van Müller klinken 
veelal gruwelijk, wanhopig, het zijn 
'Endbilder ' . De toon in Keulen is 
gekleurd door eenzelfde grimmigheid. 
Maar deze zwartgalligheid van de 
tekst dringt pas achteraf tot de 
toeschouwer door, wanneer hij de 
tekst thuis naleest. Het spektakel zelf 
laat hem blij en opgewekt achter. Een 
merkwaardige tegenspraak. 

5. 
De vreugde die men in Keulen 

beleven kon, wordt opgewekt door de 
theatrale prestatie. In het vierde 
bedrijf ziet men een loopbrug die naar 
een podium op het proscenium leidt: 
een schikking die reminiscenties op-
roept aan het Japanse toneel (een 
element dat, vanzelfsprekend, in het 
luik van Tokyo zal weerkeren). Deze 
vorm dicteert dan ook enkele spel-
principes, die het verdere verloop 
zullen bepalen. Het onderwerp van 
het vierde bedrijf, toneel A is een 
familie, die rond een tafel verzameld 
is. Een groot deel van de actie bestaat 
in het schikken vande rekwisieten, en 
het plaatsnemen van de acteurs. Elke 
stoel wordt afzonderlijk opgebracht 
door toneelknechten in het zwart (een 
verwijzing naar de manipulatoren 
van het Bunraku-poppenspel). Daar-
na verschijnen één na één de perso-
nages. Ze gaan aan tafel in een 
bepaalde houding zitten, een be-
vroren moment wordt zorgvuldig 
gereconstrueerd. Wanneer alles klaar 
is, begint de actie. Het ritme, waar-
mee ieder beweegt — de vlugge pas 
van de helpers, het trage schrijden 
van de personages — creëert, samen 
met de kleur van de meubels (lichte 
eik), een magisch moment. De toe-
schouwer kijkt gefascineerd toe. De 
vorm is zo boeiend (het opzetten en 
weer afbreken van een speelruimte) 
dat de inhoud(de woordendie Müller 
geschreven heeft) deze blijheid aan 
het proces van theatermaken niet kan 
vernietigen. De harde tekst is als een 
bittere specerij, die aan het geheel een 
aparte, contrasterende smaak toe-
voegt. 

6. 
Anna Henkei loopt over een erg 

smalle, houten loopbrug naar een 
stoel die in het publiek staat. Rechts 
speelt er zich een scène in een bar af, 
maar Henkei staart al die tijd pal en 
onbeweeglijk voor zich uit. Na een 
kwartier, als ze helemaal alleen op de 
Bühne is achtergebleven, staat ze 
recht, draait zich om, en legt met 
aandachtige traagheid haar rechter-
hand op haar rug. Haar linkerhand 
komt met een eenvoudig sierlijk 
gebaar in de palm van de rechterhand 
te liggen: het eenvoudige gebaar van 
de handen ontspannen op de rug te 
leggen, is getoond als iets dat bewust 
samengesteld wordt : de acteur is niet 
ontspannen, maar maakt ontspan-
ning, met even veel zorg, als waarmee 
de toneelknechten stoelen rond een 
tafel schikken. In beide gevallen 
toont elk onderdeel van het gebeuren, 
dat er gekeken werd, en dat deze blik 
op de dingen aan het publiek getoond 
wordt. Het juiste van de blik, en de 
erkenning van die juistheid: daarin 
schuilt de ware fascinatie van Bob 
Wilsons theater. 

7. 
Twee uitspraken van Wilson, die 

ons tot de kern van zijn persoon-
lijkheid voeren: "Wanneer we een 
man en een vrouw op het toneel 
hebben, dan vertelt dat een verhaal, 
maar eerst denk ik over het verhaal 
van die man en die vrouw na in 
termen van: gebeurt dit snel of 
langzaam, gebeurt het hier of ginder 
op de scène." 

Pas wanneer men een machine 
geworden is, is men vrij. Daar , op dat 
punt is er ruimte. Hoe mechanischer 
iets is, hoe beter het is, want alleen op 
het ogenblik dat men totaal mecha-
nisch wordt, herwint men zijn vrij-
heid." Een citaat van Donald G. 
Marshall, het lijkt wel voor Wilson 
geschreven: " In het geval van het 
kunstwerk opent de kunstenaar, langs 
het verlies van zijn gewone wereld en 
van zijn gewone persoonlijkheid, een 
leegte die zich paradoxaal omkeert in 
een aanwezigheid, die de oorsprong 
van het werk zelf is." (1) 

8. 
De voorstelling is, onder meer, 

een lange studie in het gebruik van 
licht, ruimte, schermenen media. Een 
filmdoek schermt de eigenlijke scène 

van de zaal af. De geprojecteerde 
films (een zwemmende zeeschildpad 
b.v., of een oude man die naar de 
scène kijkt) vormen een decor, waar-
tegen de actie zich afspeelt. Maar 
tezelfder tijd bestaan er ook relaties 
tussen het scherm en de daarachter 
liggende ruimte: de oude man kijkt 
vanuit de zaal naar binnen, en in de 
lijn van zijn blik zit Frederik De 
Grote terug te kijken. Subtiele ver-
houdingen tussen mechanische en 
levende elementen. Het verhoogt 
door zijn mengeling van personen en 
objecten die aan/afwezig zijn, de 
magie van het spektakel. Immers, de 
schildpad hebben we eerst 'echt ' over 
de scène zien kruipen, zodat een 
mechanische verdubbeling een on-
heilspellende en speelse dimensie 
krijgt. Het is de logica die men bij 
Laurie Anderson ontmoet , wanneer 
ze zegt " X equals X " , terwijl de 
identiteit van twee objecten meteen in 
vraag wordt gesteld. Immers: de 
'echte ' schildpad op de scène is een 
pop, de 'niet-echte' schildpad op het 
doek is de foto van een echte 
schildpad en niet van de pop... 

9. 
Het project CIV1L warS begon op 

een veelbelovend niveau in Rotter-
dam, ik heb de indruk dat het pas in 
Keulen zijn volle vlucht heeft geno-
men. Nu gaat Wilson naar Tokyo. 
Etcetera zou er vast graag bij zijn. 
Maar , helaas, sponsors hebben we 
niet. 

Johan Thielemans 
en Luk Van den Dries 

(1) Donald G. Marshall : 'History, 
Theory, and Influence: Yale 
Critics as Readers of Maurice 
Blanchot", in J . Arac, W. God-
zich en W. Martin (eds), The Yale 
Critics: Deconstruction in Ame-
rica, Minneapolis, 1983, p. 139. 

C I V I L WARS 
auteur, regie, scenografie, belich-
ting: Robert Wilson; medewerking: 
Heiner Müller ; kos tuums: Yoshio 
Yabara ; film: Edgardo Cozarinsky, 
Hella Viezke ; d ramatu rg : Wolfgang 
Wiens; geluid: Hans Peter Kul in ; 
spelers: Ingrid Andree, Anna 
Henkei, Fred Hospowsky, Hanne-
lore Lübeck, Georg Peter-Pilz, 
Rainer Philippi, Ilse Rittr, e.a. 
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