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Twintig jaar BKT 
"Theater maken is opereren in het 
spanningsveld tussen radicaliteit en nuance." 

Is voor jou dan hel tweede BKT een 
voortzetting van de opties genomen in 
Toneel Vandaag? 

RVV: "Ja , uiteindelijk wel, men 
kan dat moeilijk loochenen. Voor mij 
kwam het erop neer de mogelijkheden 
die in Brussel geboden werden te 
centraliseren. Dat 'antiburgerlijke' 
en 'maatschappijkritische' van To-
neel Vandaag zal je dan ook wel 
terugvinden in de opties van het BKT. 
We speelden gelijktijdig Beckett en 
Biecht. In een antiburgerlijke opzet 
pasten deze auteurs zeer goed samen". 

Schimmig 
"In de periode van de kamertone-

len en later met Toneel Vandaag 
moesten we alles zelf doen. Als we met 
Thyestes toerden, hielpen Belten de 
Bels, Gilbert Deflo, Flor Stein het 
decor mee opbouwen en inladen. Er 
waren geen technici. Nu kan ik mij 
de luxe veroorloven zo'n positie in het 
Vlaamse theater in te nemen dat ik 
nergens gebonden ben, en de verant-
woordelijkheid krijg van een budget, 
niet van een instelling. Ik geef dus aan 
diegenen die boordevol plannen lo-
pen, de kans om dingen te realiseren 
die ik de moeite waard vind om te 
proberen. Maar ik geef geen dictaten. 
Ik zoek niet naar één bepaalde lijn, ik 
vind dat een erfenis van het katholieke 
geloof in het ene ware. Ik wil verschil-
lende dingen laten ontwikkelen in het 
BKT en organisch zal het ene meer 
ruimte krijgen dan het andere." 

In de recente geschiedenis trekken 
alleen de regies van Dirk Buyse een 
rode lijn in het BKT. Al wat daarnaast 
groeit, maakt hel BKT schimmiger, 
minder duidelijk. Dal schimmige, 
maakt dal precies niet dat die zoek-
tocht van het BKT naar een eigen 
ruimte, een eigen publiek in hel Brus-
selse en Brabantse nogal moeilijk ver-
loopt: er ontbreekt een duidelijk ge-
zicht. 

RVV: "Dat zit dus vast aan het 
experimentele: men kan niet op voor-
hand zeggen hoe het zal verlopen." 

Dirk Buyse: "Het is natuurlijk de 
vraag, of wat daar doorelkaargebeur t 
wel zo experimenteel is. Dat is niet 
altijd zo. Er zijn stukken, naast diege-
ne die ik gedaan heb, die net zo goed 
deel uitmaken van die rode draad, 
Baas boven Baas b.v.: dat kan bij 
hetzelfde repertoire horen. Panlaglei-

ze als stuk eventueel ook. Ook Van 
Dageraad tot Middernacht had ge-
kund, anders. Maar juist het ontbre-
ken van het experiment maakt het zo 
heterogeen." 

RVV: "Het experiment is dat de 
artistieke vrijheid van de regisseurs 
gerespecteerd wordt. De regisseurs 
gaan hun gang en achteraf bekijken 
we dat. Er is één stuk waarvan ik spijt 
heb dat het op het repertoire s taat : 
Hei Bos van David Mamet. Dat is dus 
volledig naar het psychologische, na-
turalistische theater toegegaan, dat 
had men mij zo niet voorgesteld. Dat 
is het risico." 

Als je plots Luc De Smet ziel 
verschijnen als artistiek leider, schept 
dat een aantal verwachtingen, duidt dal 
op een keuze. Er is toch een verschil 
tussen experiment dal een bewust zoe-
ken inhoudt en aan de andere kant, het 
'laai maar gebeuren'. 

D.B.: "Het heeft ook veel te 
maken met wat je verwacht van een 
artistiek leider: het samenstellen van 
het repertoire, de stuwende kracht... 
Bij Luc De Smet is gebleken dat zich 
dat anders ontwikkelt. De acteurs, 
Mark Steemans, Bob De Moor en ik, 
hebben bij Rudi aangedrongen om 
hem artistiek leider te maken. Omdat 
we vanuit de speltraining heel interes-
sante dingen met hem deden. Dat 
heeft zich ook verder gezet in de 
voorstellingen en de speelstijl. Het 
begrip artistiek leider heeft hier dus 
een andere inhoud gekregen." 

Zoals ik de stijl van Luc De Smet 
ervaar blijft dat erg aan de buitenkan!. 
Als je dus naar iets gaal zoeken om dat 
op te vullen, kom je bijna vanzelf in dal 
psycho/ogisme terecht. Dat is toch 
ergens voorspelbaar. 

D.B.: "Da t vind ik i ie t jammereen 
tegelijk ook gelukkige aan de aanwe-
zigheid van Luc De Smet in het BKT, 
dat de regies van hem tot nu toe niet 
lukken, da's j ammer voor hem, maar 
ik vind hem een hele waardevolle 
component in het BKT omdat hij 
vanuit speldrift het theater benadert, 
en misschien vanuit het oppervlakkige 
naar de diepte boort, terwijl ik eigen-
lijk theater vanuit zijn inhoud en 
vanuit analyse en synthese van die 
inhoud vorm geef. Het zijn twee 
wegen die elkaar kruisen en elkaar 
goed kunnen aanvullen." 

Rudi van Vlaenderen : "Dat er niet 
gevierd wordt, is te wijten aan de 
voorzitter, Guido Fonteyn, die dat 
flauw vindt. Je kan evengoed feesten 
na een goed geslaagd seizoen. We 
doen dus niet mee aan de folklore. Dat 
gaat ook altijd gepaard met officiële 
kloterij, zittingen met ministers erbij; 
ik schuw die mensen en heb dus zeker 
niet aangedrongen om van die twintig 
jaar iets te maken." 

Komt dat ook omdat jullie eigenlijk 
geen band hebben met die hele vroege 
periode ? 

RVV: "Ik heb daar zelf een heel 
sterke band mee omdat het Brussels 
Kamertoneel tegen mij is gesticht, 
tegen Toneel Vandaag dat toen in 
Brussel werkte. Zij vonden dat ik toen 
auteurs speelde die al passé waren, 
Beckett b.v. Na Thyestes van Hugo 
Claus ben ik met Toneel Vandaag 
gestopt bij gebrek aan geld, en onder-
tussen kwam dan van katholieke zijde 
het Brussels Kamertoneel te voor-
schijn met Johan Van der Bracht en 
Hugo Weckx als grote promotors ." 

Het BKT bestaat 
20 jaar. Een jubi-

leum dat niet 
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