
d o s s i e r O P L E I D I N G 

Boven: Teirlinck in de dig te bewaren en langs een voorbeeldige 
Studio praxis verder te ontwikkelen. ' ' W a n n e e r 

Onder: Teirlinck in de al deze lessen begrepen zijn, wanneer fy-
KNS - foto's AMVC sisch en mentaal de er f la tenschap van de 

meester is verwerkt en, door de persoon-
lijke bi jdrage verhoogd, met brio is weer-
gegeven, dan kan m e n spreken van vak-
kundighe id . De faam volgt vanzelf . ' (10) 

Het is moeilijk op basis van leerplannen 
inzicht te kr i jgen in inhoud en visie van 
een theateropleiding. Opval lend is dat in 
het on twerp tot reorganisatie van de Stu-
dio (1966) opnieuw teruggegrepen wordt 
naar de basisideeën van Te i r l inck (Dra-
matisch Peripatetikon), zowel in het accent 
op de techniciteit als in het belang van het 
improviserend spel. E n die basisopvattin-
gen blijken ook twintig jaar later nog van 
toepassing. Natuur l i jk zijn er veranderin-
gen en accentverschuivingen: typerend is 
dat in de jaren '60- '70 het l ichaam volop 
werd getraind, terwijl vandaag veeleer de 
s t emvorming aan de orde is. In vergelij-
king met de beginper iode van de S tud io 
heeft ook de algemene cul tuur aan belang 
ingeboet. Ui teraard is de spel training het 
belangrijkste vak gebleven. Ui tgangspunt 
daarbi j is 'het maximaal weer opwekken 
van het mimet i sch inst inct . Via emotio-
nele be t rokkenheid leert de toekomstige 
speler zich weer ident i f iceren met het 
voorwerp van zi jn aandacht : om het uit-
eindelijk te bel ichamen, zowel motorisch 
als vocaal. ' (11) Dat gebeur t via proces-
sen van geleidelijkheid: men begint met 
e lementen, voorwerpen, p lanten, dieren, 

leef t i jden, beroepen, om via het spel met 
maskers ook personages te be l ichamen. 
De opleiding resulteert in vier werk-
voorstell ingen die verschillen in genre en 
stijl. 

Lichamelijke verbeelding 
Jaak Van Schoor heeft Te i r l inck per-

soonlijk gekend, is verantwoordelijk voor 
de toneeledities van Teirl incks verzameld 
werk en geeft ook les aan de Studio. M e t 
hem hadden we een gesprek over de fi-
guu r Te i r l inck en de S tud io vandaag. 

Vanwaar kwam die behoefte van Teir-
linck om absolute prioriteit te geven aan de 
acteursopleiding? Hij leefde toch in de pe-
riode van het succes van het Vlaamse 
Volkstoneel? 

J.V.S.: Was Tei r l inck katholiek ge-
weest, had hij meegedaan met het Vlaam-
se Volkstoneel. H i j vond dat zeer goed, 
vooral dan de artistieke inventivitei t van 
Johan De Mees ter . Maar ik geloof dat er 
behoef te was aan een grotere ' intellec-
tual iser ing ' van de acteur vooral i .v.m. 
zijn eigen vakcultuur. De acteurs in de be-
roepsgezelschappen speelden louter op 
routine. De bedoel ing van een degeli jker 
onderwi j s was een duidel i jker besef van 
waar m e n mee bezig was en waarom. D e 
essentie was het beroep tot een grotere 
volwassenheid en emancipat ie te bren-
gen. ' 

Hoewel toneelauteur hamerde hij op de 
aliteraliteit van het theater. 

Tei r l inck vond dat in de Vlaamse Be-
weging te veel nad ruk gelegd werd op de 
eigen literaire cu l tuur . Essentieel voor 
Tei r l inck is de ru imere spelcul tuur . Dat 
geldt vandaag nog: dit volk is te weinig be-
weeglijk, er is een gebrek aan dynamiek . 
Bij Tei r l inck gaat het dus niet louter om 
theater of toneelopleiding, maar om de 
emancipat ie van een volk. 

Wat verstond Teirlinck onder acteurs-
métier? 

Dat sluit aan bij zijn theorie over im-
provisatie: een rol kunnen opbouwen via 
improvisat ie die zich ent op een basis-
cultuur. Het betekent een verbeelding aan 
het werk kunnen zetten die lichamelijk is. 
Eén van de eerste docenten die hij aange-
trokken heeft, en die een fundamentele rol 
heeft gespeeld, is de danspedagoge Lea 
Daan. Zij heeft het Laban-sys teem aan-
gepast aan het toneelonderwijs. Wanneer 
Lea Daan is weggegaan word t deze me-
thode vervangen door T ' a i -Ch i , gedo-
ceerd door Siti Fauziah . M a a r zij is er 
onlangs ook mee gestopt . ' 

Door gebrek aan discipline en te grote klas-
sen, vertelde ze me. 

Dat is inderdaad een probleem. Er 
schrijven zich altijd meer s tudenten voor 
de toelatingsproeven in: 120 waren er dit 
jaar. En de economische toestand in het 
toneel verbeter t er niet op. 

In hoever gaat Teirlincks visie vandaag 
nog op? 

D e basis blijft geldig: het spel primeert , 
de acteur is het cen t rum en hij moet kun-
nen improviseren op basis van een ru ime 
vakcul tuur . Natuur l i jk is het zo dat Teir-
linck zijn ideeën nooit als een afgerond 
geheel heeft gepresenteerd. Het zijn aan-
zetten die gegroeid zi jn uit zijn eigen er-
var ingen. Ook op dat vlak bli jf t z i jn 
voorbeeld van toepassing: constant in be-
weging bl i jven, wakker zijn voor de ont-
wikkel ingen in het beroep. Anderz i jds is 
Teirlincks monumentale visie op de kunst 
duidel i jk t i jdsgebonden. 

In de evolutie van de Studio is men het 
ui tgangspunt , de vier culturen, t rouw ge-
bleven. He t aantal vakken is na tuur l i jk 
u i tgebreid , afhankel i jk van de docenten 
en de variërende behoeften: zo wordt van-
daag meer belang gehecht aan taalvaardig-
heid. D e groei van de Studio ging en gaat 
gepaard met veel zoeken en tasten, en toch 
het bereiken van een zeker niveau dat, met 
schommel ingen , altijd aangehouden 
werd. In de loop der jaren is er wel meer 
gestructureerd, de instelling is gediscipli-
neerder geworden. Er is wel een bepaal-
de malaise geweest, maar de a tmosfeer is 
op dit m o m e n t vrij goed. ' 

Zou Teirlinck vandaag nog leven, hoe zou 
hij aankijken tegen een Kantor, een Fabre 
die verkiezen met amateurs te werken? 

Over Kan to r zou hij zeer enthousiast 
zijn: omdat dat strookt met zijn visie dat 
kunst moet aanslui ten bij de mental i tei t , 
het kl imaat van een volk. Zo was hij ook 
wild van het H a b i m a Thea t e r en van de 
Opera van Peking. 

Hoe was Teirlinck als speler? 
Hi j heeft alleen in zijn jonge jaren 

gespeeld, en vooral travestierollen, onder 
schui lnaam meestal. 
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