
Adolf Dresen: 

zowel 
Galilei. Ik heb Engel kunnen 
assisteren bij de afwerking ervan. 
Dat Berliner Ensemble was toen een 
typevoorbeeld van hoe op een 
ernstige manier in het theater kon 
gewerkt worden. Voor mij was 
belangrijk dat er theater gemaakt 
werd voor het volk en niet voor 27 
intellectuelen." 
Na de dood van Brecht was dat elan 
van het Berliner Ensemble vlug 
voorbij? 

"Voor zijn dood was het 
gezelschap slechts in kleine kring 
bekend en aanvaard. In Parijs had 
het een groot succes gekend op het 
Théâtre des Nations. In de DDR 
zelf zat het enigszins in de 
oppositie. Brecht werd als erg 
experimenteel ervaren en in de 
DDR heerste toen nog het dogma 
van het sociaal-realisme. Er waren 
trouwens maar drie belangrijke 
gezelschappen, dat van Brecht en 
verder het Deutsches Theater en het 
Maxim Gorki Theater, niet 
toevallig alle drie geleid door 
mensen die uit de emigratie 
kwamen. Het is ook opvallend hoe 
er heel snel na WO II een grote 
theatercultuur ontstond in 
Oost-Berlijn, terwijl dat niet het 
geval was voor West-Berlijn." 

"Brecht heeft op zeer korte tijd, 
acht jaar , zijn Berliner Ensemble 
tot een wereldmacht van 
theatercultuur gemaakt. Na zijn 
dood heeft die evolutie zich niet 
kunnen doorzetten. Hij dacht 
nochtans dat hij zijn kunst kon 
doorgeven langs zijn geschriften en 

In oost als west" 
Terwijl in de Hallen van Schaarbeek 
Sihanouk te zien was, 
programmeerde de Munt een eigen 
produktie waarin ook een 'spel der 
machten' het uitgangspunt vormde, 
Boris Godoenov. Regisseur is Adolf 
Dresen, één van die 
DDR-theatermensen die een 
permanent uitreisvisum bezitten en 
zich mogen rekenen tot het clubje 
van gepriviligieerde burgers van 
hun land. 

In de DDR was Dresen student 
van Hans Mayer en Ernst Bloch. 
Hij werd leider van het 
studententoneel in Leipzig, ging bij 
het Berliner Ensemble de prakti jk 
leren en werkte tien jaar lang als 

regisseur bij het Deutsches Theater 
in Oost-Berlijn. Daar oogstte hij 
naast succes ook veel kritiek, tot hij 
in i 977 een beslissende stap zette en 
het Westen introk met een visum. 
Hij ging aan het werk bij het 
Wiener Burgtheater waar sommige 
van zijn produkties op het Berliner 
Theatertreffen belandden. Daarna 
was hij, begin jaren tachtig, vier 
jaar lang (als DDR-burger!) 
directeur van het Schauspielhaus 
Frankfur t . Ook daar stapte hij, 
ietwat ontgoocheld, op en bezocht 
sindsdien de grote operahuizen. 

Het is prettig praten met Adolf 
Dresen. Hij neemt geen blad voor 
de mond, relativeert graag maar 
blijft toch sterk ideologisch getint; 
daar zal de invloed van Bi echt niet 
vreemd aan zijn. 

"Als jong student heb ik Brecht 
zelf nog gekend, maar toen ik bij 
het Berliner Ensemble een 
practicum kon doen, was Brecht net 
gestorven. Hij was samen met Erich 
Engel begonnen aan Leben des 
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bracht voor de 
Munt een 
bijwijlen 

Brechtiaanse 
versie van Boris 

Godoenov. 
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