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esthetiek van het continent. Hij heeft 
voor zijn debuut bij het National 
Theatre The Diichess of Malfi van John 
Webster op de planken gezet. Dit is een 
erg moeilijk maar fascinerend stuk, ge-
schreven rond 1612, waarin een pessi-
mistische visie op de wreedheid des 
mensen, herinnerend aan King Lear, 
wordt weergegeven. Daarbij heeft het 
een sterk anti-katholiek karakter. 

Prowse heeft van dit barokke drama 
een zeer strenge, bijna geritualiseerde 
versie gegeven. Zijn produktie valt op 
door de grote kwaliteit van de decors en 
kostuums (die ook van zijn hand zijn): in 
het eerste deel citeert hij de van dood-
symbolen doordrenkte sculpturen uit de 
Italiaanse en Spaanse barok. Hij plaatst 
die in een strenge, koele, grijze geo-
metrische ruimte, met wanden die naar 
voren worden gerold. Daar combineert 
hij een belichtingsregie mee, van de hand 
van zijn vaste medewerker Gerry Jenkin-
son, waardoor de sfeer van het scène-
beeld voortdurend wisselt in functie van 
de tekst. Het geeft een grote vloeiende 
kracht aan de tekst, die de actie heel vlug 
van de ene locatie naar de andere voert. 
Daarbij gebruikt Prowse zijn acteurs als 
prachtige, plastische zetstukken. De koe-
le schoonheid staat haaks op de wilde, 
zelfs waanzinnige situaties die Webster 
vertelt, maar juist door deze koelte ont-
wijkt Prowse het gevaar dat de heden-
daagse toeschouwer zich monkelend gaat 
distantiëren bij zoveel 'toevallen' en 
moorden. De filosofische ondertoon 
('We vangen aan als niets en we gaan naar 
het niets') krijgt hierdoor een bijzonder 
sterke kracht. Uit deze bewust gekozen 
stijl weet Prowse de erg moeilijke finale 
(waarbij in de Jacobijnse traditie de scè-
ne volgestrooid ligt met lijken) tot een 
overtuigend beeld om te toveren. De op-
voering zit op een golflengte tussen 
Patrice Chéreau en Karl-Ernst Her-
rmann in. Voortreffelijk werk, en binnen 
de Engelse context, erg verrassend. 

Prowse heeft het wel wat moeilijker 
om met zijn acteurs om te gaan: bij de 
première kloeg men over hun debiet, en 
het is pas later dat de zegging in orde is 
gekomen. Toen ik de produktie zag, was 
alles in orde, maar toch bleven er een 
paar verrassende zwaktes: de Duchess 
van Eleanor Bron was vrij zwak (alleen 
plastisch was ze adembenemend), en Ian 
McKellen presteerde ver beneden zijn 
uitzonderlijk kunnen. Gelukkig stond 
daarnaast een schitterende Jonathan 
Hyde, in de rol van de waanzinnige, 
incestueuze hertog, en Edward Pether-
bridge, als de duivelse kardinaal. Maar 
het is duidelijk dat Prowse een groter 
talent heeft voor de fysieke aankleding 
van het toneel, zodat ik hier een eerste-
rangsoperaregisseur ontdekt heb. 

Deze eerste produktie van de 
McKellen-Petherbridge-groep laat ver-
moeden dat Halls beslissing om zijn 
troep grondig te reorganiseren de juiste 
is geweest. Misschien moeten we tijdens 
het volgende seizoen Londen opnieuw 
gaan rekenen onder de plekken waar het 
hedendaagse theater een gezicht krijgt. 
Deze Duchess verdient alvast 'le détour'. 

Johan Thielemans 

Festivalimpressies 
Avignon '85 

Het festival van Avignon biedt zo'n 
uitgebreid programma dat je onmogelijk 
alles kan meemaken. Als festivalganger 
selecteer je binnen je interessesfeer, 
teken je zelfde lijnen uit die je wil vol-
gen. Dit jaar waren er twee 'musts' op de 
affiche: de indrukkende adaptatie van het 
Mahabharata-epos door Peter Brook en 
Jean-Claude Carrière, en daarnaast de 
'jongste' Kantor, Qu'ils crèvent les ar-
tistes. La Nuit de Mahabharata mee-
maken in dat unieke natuurlijke decor 
van een steengroeve, is zondermeer een 
onvergetelijke theatergebeurtenis. Met 
groot respect voor de Indische cultuur en 
traditie wordt er een voor westerse toe-
schouwers onmiddellijk toegankelijk en 
boeiend verhaal verteld. De vanzelfspre-
kendheid van de begeleidende beelden 
en de natuurlijkheid waarmee geacteerd 
wordt, creëren tien uur lang een zo evi-
dente theaterwerkelijkheid dat je er pro-
bleemloos mee instapt. De innerlijke 
emotie die bij het slot losgemaakt wordt 
is ongewoon hevig: Krishna sterft en 
boven hem moet de sterrenhemel wijken 
voor die prachtige Provence-zon die op-
komt. Wat een beeld, wat een gevoelig-
heid! Ondersteboven rij ik langs de 
Rhône terug richting Avignon. Thank 
you Peter Brook. 

Twee dagen later even sterk aange-
grepen worden door een andere produk-
tie hou je niet voor mogelijk. . . en toch 
gebeurt het bij de nieuwe creatie van 
Tadeusz Kantor, Qu'Us crèvent les ar-
tistes. De kracht van Kantor ligt nog 
steeds in de sterke plasticiteit van de thea-
terbeelden, in de decadente sfeer die 
opgeroepen wordt door personages ge-
releveerd uit zijn onderbewuste kinder-
tijd, in het verbinden van de meest 
contradictoire elementen in een uit-
gesproken visueel spektakel ondersteund 
door die meeslepende Poolse muziek. 
'Ne crève jamais Kantor', wens ik de bij-
na zeventigjarige artiest toe. Wie haalt 
de meest authentieke hedendaagse thea-
termaker nog eens naar hier? 

Binnen het aanbod repertoiretoneel 
zag ik La Tragédie de MacBeth door de 
Comédie Française in het voor dit stuk 
toch wel gedroomde kader van de Cour 
d'Honneur du Palais des Papes. Regis-
seur Jean-Pierre Vincent steunde zijn 
regie op een subtiele tekstnuancering van 
de nieuwe (moderne) vertaling van Jean-
Michel Déprats. Die nuancering werd 
echter onverbiddelijk weggewaaid door 
de mistral-wind van de Cour d'Honneur. 
Een wapperende Shakespeare. Vincent 
had dit moeten voorzien en deze ensce-
nering beter gereserveerd voor de Salie 
Richelieu te Parijs. 

Enthousiast ben ik wel voor een nieuw-
komer: Le Théâtre de la Balance dat in 
een regie van Elisabeth Chailloux een in-
teressante Tennessee Williams neerzette: 
Le Paradis sur Terre. Een zinvolle adap-
tatie naar Frankrijk vandaag van thema's 
als racisme en seksisme, vooral ge-
schraagd door sterke acteerprestaties (de 

bastaard Poulet wordt bijvoorbeeld 
gespeeld door een emigrant-acteur Adel 
Hakim). Dit nieuw gezelschap komt bin-
nenkort naar België met hun vorige 
(eerste) produktie: Marivaux, La Sur-
prise de TAmour. Te volgen. 

De (post)moderne dans was ook sterk 
aanwezig. Ik koos voor de meest klassieke 
choreograaf binnen die traditie: Merce 
Cunningham die Inlets 2 en Roarotorio, 
An Irish Circus on Finnigan 's Wake, twee 
choreografieën op muziek van John 
Cage, presenteerde op de Cour d'Hon-
neur. Of hoe traditie en avant-garde 
in haast perfecte harmonie kunnen sa-
menkomen. Daarnaast zag ik de nieuw-
ste creatie van Karol Armitage, ex-
Cunningham danseres, die op dit mo-
ment met haar energiek-agressieve cho-
reografieën wellicht de meest radicaal 
vernieuwende choreografe is. Haar werk 
dat als uitgangspunt steeds teruggrijpt 
naar de klassieke beweging biedt een in-
trigerend onderzoek naar nieuwe moge-
lijkheden binnen de danstraditie: de 
muziek behoudt een grote autonomie 
tegenover de dans, de vormgeving krijgt 
een ruime plaats als geïntegreerd artistiek 
element, enzovoort. Een klapper op 
Klapstuk. 

Avignon '85 (of beter mijn deeltje er-
van), in één goede week zoveel kwaliteit 
gezien als tijdens een heel seizoen hier. 
Grote festivals met grote namen hebben 
duidelijk nog een functie: die van cata-
lysator van kwaliteit. Zeker als de 
'theaterpausen' Brook, Cunningham of 
Kantor heten. Met Chailloux en Armi-
tage is er trouwens hoop op opvolging. 

Alex Mallems 

Polverigi '85 

Het Inteatro-festival te Polverigi (Ita-
lië) bekleedt ongetwijfeld een bijzondere 
plaats in de lange serie Europese zomer-
festivals. Polverigi is een gezellig platte-
landsdorpje met een 400-tal inwoners, in 
de buurt van de havenstad Ancona (pro-
vincie Marche). Daar organiseren Rober-
to Cimetta en Velia Papa sinds 1975 een 
festival met de Italiaanse, Europese en 
Amerikaanse avant-garde volgens een 
merkwaardig procédé. Een week lang 
worden er elke avond twee produkties ge-
presenteerd; elke voorstelling speelt er 
slechts één keer. Het lijkt in te druisen 
tegen de meest elementaire rendabili-
teitsgedachte, maar voor de bezoeker is 
het natuurlijk een vette kluif. Tussen 6 
en 13 juli kon men er dit jaar 18 verschil-
lende produkties zien, was er elke nacht 
een afsluiter met de People Show en kon 
men er overdag oeverloos lang discus-
siëren met de vorige dag opgetreden ar-
tiesten. Tussendoor was er nog een 
seminarie over het hedendaags theater 
o.l.v. het Centro Internazionale di Se-
miotica di Urbino. 

De bedoeling is duidelijk. Polverigi 
richt zich met zijn festival niet alleen op 
de plaatselijke bevolking, maar evenzeer 
op de professionelen uit het theater uit 

heel Europa. Het gesprek óver het thea-
ter, in een ontspannen zuiderse sfeer, 
staat de organisatoren duidelijk voor 
ogen. Wat dat laatste betreft: voorstellin-
gen beginnen nooit vóór 22 u. en ein-
digen vaak pas om 02 u.; de eerste 
voorstelling speelt steeds in openlucht in 
het gemeentepark, de scène mooi inge-
kapseld tussen de hoge bomen. 

Inteatro toonde slechts twee produk-
ties die reeds voorheen in België te zien 
waren: The Carrier Frequency van Impact 
Theatre (Kaaitheater 85) en Incident van 
het Epigonentheater. Incident had me bij 
zijn première in de Beursschouwburg 
(april 85) slechts matig kunnen bekoren, 
maar daaraan lijkt nu de premièrekoorts 
toch voor een groot deel debet geweest 
te zijn. De voorstelling is veel consis-
tenter geworden en heeft ondertussen 
veel van zijn sérieux kwijtgespeeld. De 
toeschouwers - ondanks de opzet van het 
festival toch vooral Italianen - reageer-
den laaiend enthousiast. Twee uur lang 
applaus tussendoor, veel gelach, veel 
commentaar en een duidelijke sympathie 
voor de verschillende protagonisten, een 
heel sterke Afra Waldhör op kop. 'De 
Epigonen worden roek-sterren in Polve-
rigi' constateerde Velia Papa en daar leek 
het inderdaad wel even op. Het blijft 
voor mij ook een verrassende vaststelling 
dat net zoals De Struiskogel vorig jaar in 
Italië, de Epigonenprodukties veel aan 
kwaliteit winnen in deze relativerende 
sfeer. 

Er waren in Polverigi nog een aantal 
vooraanstaande groepen uit het inter-
nationale circuit die met vroeger werk 
reeds in België te gast waren. Dé blik-
vanger was Squat Theatre uit New York, 
in 1979 nog goed voor een rel met het 
Brussels stadsbestuur n.a.v. Andy War-
hols Last Love in de Ancienne Belgique. 
Dreamland Burns bestaat voor de helft 
uit een heel subtiele zwart/wit-film. In 
de film wordt de realiteit getoond, ter-
wijl daarna op de scène elementen uit het 
getoonde verhaal uit hun concrete con-
text gelicht worden en vrij spel krijgen. 
Realiteit versus fictie, illusie, magie, ver-
beelding. De hoofdrol wordt gespeeld 
door Eszter Balint, onderhand bekend 
door haar Eva-rol uit de film Stranger 
than Paradise. De zuiverheid alleen al 
waarmee ze haar personage neerzet 
maakt van Dreamland Burns een goede 
produktie. 

Dat kan ik niet zeggen van Falso Movi-
mento. Het acteurspeil ligt zo bedenke-
lijk laag in Coltelli nelcuore dat ik tot mijn 
grote spijt alle beelden uit hun Otello 
(Kaaitheater 83) terug voor ogen kreeg. 
Idem voor Hesitate and Demonstrate die 
met So, no more Songs of Love ver bene-
den het peil bleven van Goodnight Ladies 
(eveneens Kaaitheater 83). Ook de Japan-
se Butoh-groep Ariadone kon me hooguit 
esthetisch een beetje bekoren met Himé, 
maar dat was allerminst de mening van 
het publiek dat Carlotta Ikeda en haar 
groep graag met een langdurige ovatie 
begroette (zij het dat Japanse groepen dit 
voortreffelijk minutenlang kunnen laten 
rekken). 

De prettigste verrassingen kwamen 
van groepen die België nooit aangedaan 
hebben. In de eerste plaats LA LA LA 
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