
K R O 
ONDER EEN BEZIELENDE 

N ï E K LEIDING WEL HOOGTE HALEN 

Occupe-toi d'Amélie (NTG) 
omdat de gebruikte methode van 
subversie op zichzelf gevaren in-
houdt. De redenering gaat een beet-
je als volgt: de kleinburgers, met 
hun schijnheiligheid en hun jacht 
op geld, hebben slechte smaak . De-
ze slechte smaak zal het wapen zijn 
waarmee ze genadeloos afges t raf t 
worden. Maar daarmee zetten de 
regisseurs een andere stap: zijzelf 
produceren zoveel slechte smaak, 
dat het dansen wordt op een erg 
slappe koord. Op de zwakste ogen-
blikken is er erg veel medeplichtig-
heid met de getoonde mentaliteit en 
dan voelt het publiek zich wel wat 
ongemakkeli jk: is dit slechte smaak 
in de eerste of in de tweede graad? 
Een wat subtiele vraag en daar de 
hele vertoning weigert subtiel te 
zijn, komt er geen duidelijk ant-
woord. Dit is Feydeau a la Kama-
gurka. 

Dat de troep zelf zich graag aan 
dit bad modder heeft overgegeven, 
is overduidelijk. Het merkwaardige 
is dat doorgaans zwakke acteurs 
- z o a l s Els Magerman, Herman 
Coessens en zeker W i l l e m s - h i e r 
een opdracht krijgen die ze waar 
kunnen maken. Nooit was Els Ma-
german beter dan als de vulgaire 
Amélie, en Herman Coessens kan, 
hoe weinig waarschijnlijk het ook 
klinkt, de vertoning met overtui-
ging dragen. Het is merkwaardig 
dat beide acteurs tot op dit niveau 
geraakt zijn vanaf het ogenblik dat 
Herman Gilis in het gezelschap ver-
schenen is. 

Deze vertoning is in vele opzich-
ten belangrijk: ze geeft aan dat in 
een officieel gezelschap als het 
NTG ook tegendraads theater ge-
maakt kan worden. Ze maakt nog 
eens duidelijk hoe ernstig de be-
leidsgroep van het gezelschap het 
meent. Dit seizoen hebben uitste-
kende vertoningen zoals de Tartuf-
f e van Hugo Van den Berghe, de 
Bouwmeester Solness van Herman 

Gilis en deze Amélie van De Dec-
ker-Gilis een herkenbaar profiel 
aan het gezelschap gegeven. Een 
vertoning als Peter Pan kwam 
daarbi j aangeven dat er bij de op-
stelling van het repertoire naar een 
gezond evenwicht werd gestreefd. 
Tot slot toont deze vertoning hoe 
zeer het gezelschap Herman Gilis 
nog nodig heeft . In Gent kan men 
slechts met lede ogen aanzien dat 
hij nu naar Groningen uitzwermt. 
Acteurs en publiek zullen Herman 
missen. 

Zo gezien lijkt het NTG een vrij 
gezond gezelschap. Op het einde 
van het seizoen komt een vreemd 
conflict tussen de raad van beheer 
en het gezelschap roet in het eten 
gooien. Allemaal voor erg onduide-
lijke redenen, en naar het zich laat 
aanzien niet direct om het artistieke 
klimaat gunstig te beïnvloeden. Het 
lijkt ons niet dat de raad van beheer 
de beschermende rol speelt, die hij 
hoort te spelen. Het zag er allemaal 
goed uit, maar nu stapelen zich 
donkere beheerderswolken aan de 
horizont af . 

Johan Thielemans 
OCCUPE-TOI D ' A M É L I E 
auteur: Feydeau; regie: Jean-Pierre 
De Decker en Herman Gilis; met 
Els Magerman, Herman Coessens 
en het ganse gezelschap. Decor: 
Mare Cnops. 

Love Theater 
New York 

The Chinese 

Er was eens een wonderbare man-
darijn die in een huis werd binnen-
gelokt door een hoer. Daar werd hij 
door haar pooier overvallen en van 
zijn geld en juwelen beroofd . Tot 
driemaal toe stak de pooier de man-

darijn met een dolk in de rug, maar 
de mandar i jn , plots in hevige liefde 
voor de hoer ontbrand, ging niet 
dood. Zijn verlangen naar haar was 
zo groot dat hij niet kón sterven, 
voor hij haar bezeten had. Toen gaf 
de hoer toe aan zijn verlangen en 
terwijl liefde en dood zachtjes in el-
kaar vloeiden en zweet en bloed 
zich mengden op zijn huid stierf de 
mandar i jn , opbrandend, in haar 
omarming. 

Er was eens een groep theater-
makers in Hongari je aan wie leven 
en werken onmogelijk werd ge-
maakt . Ze weken uit naar New 
York waar ze te midden van de 
waanzin van de stad een smalle 
strook in de marge vonden waar ze 
konden spelen. Totdat ook dit thea-
ter gesloten werd, omdat schuldei-
sers hen het werken onmogelijk 
maakten. De groep splitste. Twéé 
groepen leden nood. Maar hun ver-
langen om theater te maken was zo 
groot dat ze toch overleefden. En al 
gingen ze één keer, twee keer, alle 
dagen bijna dood, toch noemden 
de enen zich Love Theater en speel-
den: de geschiedenis van een won-
derbare mandar i jn , die in een huis 
binnengelokt door een hoer, enz. 
enz. 

Love Theater dus, is een afsplit-
sing van het Hongaarse Squat The-
atre dat in 1976 naar New York 
emigreerde. Twee jaar geleden 
scheidden de wegen van de strijders 
van het eerste uur, Anna Koos en 
Peter Halasz; de eerste produceerde 
samen met andere acteurs nog 
steeds onder de naam van Squat 
Theatre Dreamland Burns; de twee-
de richtte samen met zijn vrouw 
Agnes Santa (ook een van de 
Squat-stichters en kortgeleden te 
zien in Jarmusch ' Stranger than 
Paradise) en dochtert je het Love 
Theater op en bracht in coproduk-
tie met Mickery-Amsterdam The 
Chinese uit, gebaseerd op Bartóks 
dans-suite De wonderbare manda-
rijn. Squat Theatre is een voorbeeld 

van die aberrante en schrijnende 
paradox waarin consequente thea-
termakers vandaag terecht kunnen 
komen: zowat wereldberoemd zijn 
en toch uit je theater gezet worden 
en op het nippertje het hoofd boven 
water houden. Voor de voortzetters 
van Squat Theatre is het wonder 
ondertussen geschied: Dreamland 
Burns betekende hun doorbraak . 
Voor de groep van Peter Halasz ligt 
de realiteit anders: met zijn familie 
vestigde hij zich in een gammel 
pand aan een van die zelfkanten 
van New York waar de paranoia 
van de wereldstad de pijnlijke 
scherpte krijgt van glasscherven en 
morfinenaalden. Zijn huiskamer is 
zijn theater en omgekeerd; in The 
Chinese vloeien fictie en werkelijk-
heid dan ook voortdurend in el-
kaar . 

Bij de voorstelling in Mickery 
was de zaal dun bezet. Als het rode 
gordijn openschuift kijk je in een 
tot de nok gevulde, geschilderde 
opera-zaal met achteraan een scène 
afgesloten door een zelfde, maar 
veel kleiner rood gordi jnt je (als je 
de middelen van de opera niet hebt, 
dan schilder je ze na; als je geen 
toeschouwers hebt, dan teken je die 
erbij). Wanneer dat kleine rode gor-
di jnt je dan op zijn beurt opengaat , 
zie je de scène van Love Theater: de 
grootte van een poppenkast . Maar 
ook de kloof tussen ambachtel i jk-
heid en technologie wordt hier door 
fantasie overbrugd: de kijkkast 
wordt filmisch aangewend; van de 
ac teurs -e igen l i jk te groot voor dit 
g a t - w o r d t meestal een detail van 
het lichaam in close-up genomen; 
cadrages d i e - i n het k l e i n - d o e n 
terugdenken aan Gerard jan Rijn-
ders' enscenering van Jane Bowles' 
In het Tuinhuis. De beperkte om-
vang van de kijkkast maakt elke 
toeschouwer onvermijdelijk tot een 
gluurder, een voyeur die verplicht 
wordt de verschillende, gefragmen-
teerde beelden in elkaar te passen. 

Toch worden vrij vlug twee ver-
haallijnen duidelijk: die van een re-
gisseur en een actrice die, bedreigd 
door failliet, het koste wat het wil, 
een succes-produktie moeten ma-
ken en hiervoor het thema van De 
wonderbare mandarijn hebben ge-
kozen; en die van een Chinees za-
kenman in New York, die niet terug 
wil naar zijn land en wegvlucht uit 
het consulaat. De twee lijnen ko-
men samen aan het einde wanneer 
de Chinees de rol van de mandar i jn 
zal vertolken. Doorheen die twee 
verhalen speelt op diverse niveaus 
een vermenging van fictie en werke-
lijkheid.' de actrice en de regisseur 
zijn ook Peter Halasz en Agnes 
Santa die in New York trachten te 
overleven; de Chinees-mandarijn 
(een vreemdeling in New York, net 
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