
PETERBROOK 
Peter Brook is één van Europa 's grootste regisseurs. Hi j gaf blijk van een ongewoon rijke verbeelding 
maar sluit zich al jaren op in de ascese van het onderzoek. Johan Thielemans overloopt zijn carrière en 
vraagt zich af of we van Brook ooit nog een theaterféést mogen verwachten. Jawel, meent Klaas 
Tindemans , Mahabharata , Brooks theatermarathon voor Avignon 85, was een gebeurtenis van de eerste 
orde. Alex Mallems, tot slot, had een gesprek met Jean-Claude Carrière, scenarist van Mahabharata en 
Brooks huisdramaturg. 

Verbeelding en ascese 

Peter Brook - Camera 
Press 

Peter Brook, een zoon van Russische 
immigranten, ging als jonge man naar 
Oxford studeren, maar deed daar niet 
veel meer dan toneelstukken regisseren. 
Kenneth Tynan, tot aan zijn dood één van 
Engelands meest gereputeerde theater-
critici, ontmoette hem toen als mede-
student en kwam onder de indruk van de 
gedrevenheid van Brook, die zich gedroeg 
alsof Magdalen College van de geestelijke 
dood gered moest worden en hij hierbij 
een bijzondere taak te vervullen had (1). 

Na zijn studies ging Brook bij het thea-
ter werken waar hij iedereen verraste door 
zijn frisse aanpak van de stukken van 
Shakespeare. Deze auteur zou een con-
stante in zijn denken over theater blijven 
en met Shakespeare zou hij ook zijn groot-
ste tr iomfen oogsten. 

Door zijn eerste successen met Sha-
kespeare, kreeg Brook onmiddellijk een 
aanbieding om in Stratford te regisseren: 
hij was eenentwintig jaar oud. Een jaar 
later werkte hij in Covent Garden, het 
prestigieuze Londense operahuis: Peter 
Brook was hét wonderkind van het Engel-
se theater. Alle deuren gingen voor hem 
open en hij kon werken met de beste ta-
lenten van zijn tijd: Laurence Olivier en 
Vivien Leigh waren zijn hoofdrollen in 
Titus A ndroniciis (1955), dat opzien baar-
de door zijn behandeling van de wreed-
heid. Vormen van deze wreedheid zouden 
later terugkeren in zijn legendarische 
King Lear, zijn ophefmakende Marat/ 
Sade bij de Royal Shakespeare Company 
en zijn Oedipoes bij het National Theatre. 

In de jaren vijftig regisseerde Brook 
alles: commerciële komedies, versdrama's 
van Christopher Fry, bewerkingen van 
romans. Hij is gefascineerd door alle vor-
men van theater en kan met evenveel en-
thousiasme praten over de poëtische 
kracht van een monoloog door Olivier als 
over de opwinding die een schitterend op-
gevoerde musical op Broadway teweeg-
brengt. Als jongeman was hij zeker geen 
dogmaticus en, ondanks zijn heel aparte 
arbeid bij zijn huidige Centre Inter-
national de Recherches Théâtrales, is dat 
in grote mate zo gebleven. 

Zijn liefde voor het theater en het thea-
trale heeft hij vaak weten aan te wenden 
om de routine van het officiële Engelse 
theater te doorbreken. In zijn King Lear 
(1962, verfilmd 1971) zocht hij naar ver-
rassende fysieke momenten om de figuur 
van Lear (een indrukwekkende rol van 
Paul Scofield) een kracht te geven die hij 
in de opvoeringstraditie tot dan niet had: 
wanneer Lear door zijn dochter de deur 
gewezen wordt, grijpt hij de grote, ruwe 
tafel vast en gooit ze ondersteboven, wat 
een teken is voor zijn dienaren om heel de 
boel af te breken. Deze violente handeling 
was nog zo effectief omdat de rest van de 
vertoning erg sober en kaal oogde: 'Het 

tempo heeft een slakkegang,' schreef 
Robert Brustein, 'en zit vol stiltes (. . .) 
Er is zo weinig echte actie in de produk-
tie dat wanneer een scène heftig is, zoals 
bij de banketscène, het lijkt alsof er een 
pandemonium losbarst. ' (2) 

Door die sterke contrastwerking, die 
alles te maken heeft met het organiseren 
van het ri tme van een voorstelling, zette 
Brook een hele Shakespeariaanse conven-
tie op zijn kop, door met name een bijzon-
dere, en toen vernieuwende aandacht te 
besteden aan de materiële kanten van het 
theatrale (stilte, geluid, ruimte, objecten, 
licht). Deze zin voor inslaande spectacu-
laire effecten is één van de kenmerken van 
zijn theaterarbeid. De effecten hebben 
steeds hetzelfde doel voor ogen: de toe-
schouwer uit zijn evenwicht brengen. 
Kenneth Tynan heeft daar een merkwaar-
dig staaltje van geciteerd: 'De Gebroeders 
Karamazov (1948) ving aan met de zaal 
die volledig in het duister gehuld was -
zelfs de lampjes boven de uitgangen 
waren gedoofd, iets wat tegen de wet is. 
Toen het volstrekt duister was, vuurde 
een acteur een revolver af. Zo een direc-
te aanval op de gevoeligheid van de 
toeschouwers was toen nooit eerder in En-
geland voorgekomen. ' (3) 

Vlinder verbrand 
Deze verrassende scène is meer dan een 

gelukkige inval gebleken, ze kondigde een 
basiskenmerk van zijn theatrale activi-
teit aan: in Lear werden de ogen van 
Gloucester in volle openheid uitgestoken, 
in Marat/Sade brak er op het einde van de 
vertoning paniek uit: de acteurs-bewakers 
sloegen op de vlucht en de patiënten 
van Charenton keerden hun agressiviteit 
tegen de toeschouwers in de zaal, die ge-
lukkig door een hekken van hen afgeslo-
ten waren; in US, het stuk over de 
Vietnamese oorlog, verbrandde een ac-
teur een vlinder (gesuggereerd werd dat 
dit een echt levend diertje was) en toen het 
publiek daar niet verontwaardigd op rea-
geerde, bleef de hele cast uitdagend en be-
schuldigend het publiek bestaren, tot het 
zelf besloot om maar af te druipen; in 
Carmen rolden de vechtende rivalen tot 
tussen de eerste rijen, die ongemakkelijk 
naar de veiligheid wegkropen. 
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