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tekst. Neem nou Ajax. Ik wou dat 
allang doen sinds ik een artikel las 
over Fassbinder, die dat stuk gere-
gisseerd had in Bremen. Ik las het 
stuk en zat te wachten op een kans 
om het zelf te brengen. In Washing-
ton dacht ik, dit is de plaats waar 
het kan. Juist zoals ik nu erg tevre-
den ben dat de Europese première 
plaatsvindt in Brussel, het Navo-
hoofdkwartier. Toch wachtte ik nog 
twee jaar , tot de tweede regerings-
termijn van Reagan. Dan stapelden 
de feiten zich op, zoals die raid op 
Libië. Toen wist ik het, dit is het 
moment, want hier zien we die mili-
taire arrogantie waarover in het 
stuk sprake is. Dat is verschillend 
met opera. Een theaterstuk kan ik 
lang bijhouden en wachten op het 
geschikte ogenblik. Theater moet 
volgens mij beantwoorden aan spe-
cifieke tijdsmomenten, gebeurtenis-
sen in de wereld. Het moet een ant-
woord geven op wat in de krant te 
lezen valt. Het moet met meer te 
maken hebben dan met privé-over-
wegingen of verlangens. Er moet 
een directe noodzaak zijn. Voor het 
decor werk ik meestal met George 
Tsypin. Hij had voor Ajax verschil-
lende ontwerpen gemaakt; die vond 
ik niet goed. Ten slotte werd er toch 
een gekozen maar na twee dagen re-
petitie wist ik het. Het werd de ach-
terkant van het Pentagon, daar 

waar de vuiligheid buiten gedragen 
wordt. Ik bedoel, de inbreng kan 
van overal komen en je moet daar 
onmiddellijk durven op ingaan." 

Dat betekent ook dat de inbreng 
van de acteurs enorm kan zijn? 

"Absoluut . Ik moet toegeven dat 
ik tot nog toe altijd het geluk gehad 
heb met knappere mensen te mogen 
werken dan mezelf. Het plezier bij 
theatermaken is dat je je kan omrin-
gen met interessante mensen. Het 
basiswerk van een regisseur is de 
mensen uit te kiezen waarmee je in 
eenzelfde kamer gaat zitten. De ont-
werpers, de acteurs. Dat is je j o b . " 

Casting is dus heel belangrijk? 
" Ik wist heel vlug dat ik bijvoor-

beeld voor dit stuk vooral een be-
roep zou doen op acteurs afkomstig 
uit de minderheidsgroepen in Ame-
rika. Vooral wat betreft de versie 
die ik in Washington uitbracht. Ik 
wou dat de generaals in dit stuk 
zwarten, Aziaten en hispanics zou-
den zijn. Want binnen honderd jaar 
gaan zij de wereld beheersen. Zoals 
vroeger de Ieren, Italianen en Duit-
sers de macht hebben overgenomen 
in Amerika. Zij klommen van bene-
den tot aan de top. Dus dat beeld 
lag meteen vast. En dat was ook een 
directe schok voor het publiek. 
Want bij mijn weten, maar ik hoop 

dat ik me vergis, is er nog altijd geen 
zwarte generaal bij het Amerikaan-
se leger. Bovendien is er altijd die 
drang aanwezig om te vechten tegen 
wat ik het materialisme noem. Te-
gen de mening ingaan dat mensen 
zijn zoals ze er uitzien. Dus geen ty-
pe-casting, want op het uiterlijke 
van de mens kun je niet het karakter 
bepalen. Tegelijkertijd vond ik door 
met zwarte acteurs te werken een 
element van religie en ceremonie te-
rug, zoals dat ook aanwezig is in het 
Griekse drama. Ik kon meteen refe-
reren naar de rituelen van de zwarte 
kerk (black church) in Amerika. 
Bijvoorbeeld de vader van Ben Hal-
ley, de koorleider in de voorstelling, 
is een predikant uit Harlem. Hij 
kent die kerk, die manier van zin-
gen, bidden, ritmiek. Zo vonden we 
een oplossing voor een van de moei-
lijkste problemen van het Griekse 
drama, namelijk het neerzetten van 
het koor. 

Bovendien vind ik de acteurs af-
komstig van de minderheidsgroepen 
de beste Amerikaanse acteurs op dit 
ogenblik. Want vergeet niet dat, tra-
ditioneel gezien, theater de stem is 
van de onderdrukte. Sganarelle 
krijgt de beste tekst. Het is geen toe-
val dat de beste Europese stukken 
gebaseerd zijn op de traditie van de 
knecht. Denk maar aan Figaro, Le-
porello. Uiteindelijk gaat het tel-

kens over sociale revoluties. Van-
daar dat de minderheidsgroepen de 
echte erfgenamen zijn van de thea-
tertraditie. De meeste van de blanke 
acteurs zitten in film en televisie, de 
machtsmedia bij uitstek. De acteurs 
uit de minderheidsgroepen mogen 
zich met theater bezig houden. Daar 
word je slecht betaald en daar zit 
weinig glamour aan vast. Maar zij 
werken des te beter, daarom is het 
voor mij een grote eer om hen nu in 
mijn regie bezig te zien. Ik leer van 
hen zoals ook het publiek dat doet. 
Ten slotte komt het uitstekend het 
stuk ten goede." 

Je zei, ik vecht tegen materialisme. 
Wat wil dat zeggen ? 

"Wel, dat heeft met Plato te ma-
ken. De dingen zijn niet wat ze 
schijnen te zijn. Mensen die alleen 
op de uiterlijke schijn afgaan, lopen 
gefrustreerd weg uit mijn voorstel-
lingen. Ik doorprik de schijn. Mate-
rialisme heeft immers geen bodem, 
het draagt niets. Veel opera en thea-
tervoorstellingen zijn louter materi-
alistisch, alhoewel ze er heel mooi 
kunnen uitzien. Ik wil het bewust le-
lijk of verschrikkelijk maken. Het 
decor in Ajax is in de eerste plaats 
de achterkant van het Pentagon, 
waar de vuilbakken neergezet wor-
den. Maar het is tegelijkertijd een 
strand en een rechtszaal. Door er 
drie dingen tegelijk van te maken, 
betekent dit dat geen van de drie be-
langrijk is. Je geeft als theatermaker 
alleen rangschikkingen aan, die 
worden samengevoegd door de toe-
schouwer." 

Muziek 
Hoe sta je tegenover opera, anders 
dan tegenover theater? 

"Opera heeft meer met spiritueel 
denken te maken, omdat het niet 
onmiddellijk met de dagelijkse rea-
liteit te maken heeft. Opera plaatst 
het argument op een hoger niveau. 
Je kan niet gaan zitten lagen afkrab-
ben zoals je dat met theater kan 
doen. Je zit onmiddellijk op een be-
paalde trap. Daar heb ik soms last 
mee." 

Hoe ga je te werk met opera? Want 
Mikado van Gilbert en Sullivan re-
gisseren is iets totaal anders dan 
Ajax? 

" Ik ben nog jong en heb nog 
geen methode opgebouwd. Ik kan 
wel zeggen, alhoewel de voorstelling 
een succes was in Chicago, dat ik 
Mikado niet meer wil regisseren. Ik 
haatte achteraf dat werk. Ik vond 
dat tijdsverspilling. Ik heb Shakes-
peare, Tsjechov, Sophocles, Mozart 
en wat nog allemaal gedaan, grote 
diepe stukken. Bij Mikado dook ik 
in een ondiepe plas. Na twee weken 
kon ik er niets meer in ontdekken. 

Dat was nog nooit gebeurd in mijn 
leven. Met zo'n materiaal wil ik niet 
meer werken. Maar goed, theater en 
opera pak ik op dezelfde manier 
aan. Te meer omdat verschillende 
van mijn theatervoorstellingen een 
operastruktuur meekrijgen. Theater 
wordt slechts interessant wanneer 
het in een richting geduwd wordt, 
wanneer het iets anders wordt, mu-
ziek wordt, een reportage, een schil-
derij zoals bij Wilson. Ik duw het 
naar de muziek, ik leg mijn theater-
voorstellingen een muzikale struc-
tuur op. Ik wil dat bijna onmerk-
baar doen en dat is moeilijk, maar 
als het lukt, is het resultaat fantas-
t isch." 

Bij opera zit je wel aan vaste struc-
turen en regels gebonden? 

"Toch niet, want zelfs daar kun 
je in de bewegingen een ambiguïteit 
inbouwen. Een beetje zoals bij een 
film van Hitchcock. Een hand grijpt 
naar een glas melk. Dat is een heel 
eenvoudige beweging, maar die te-
gelijkertijd iets dreigend kan uit-
drukken. Dat doe je door beelden te 
isoleren. Door toevoeging van de 
muziek is dat bij opera zelfs nog ge-
makkelijker. Zo krijgen de meest 
eenvoudige bewegingen een sterke 
intensiteit." 

Heb je een voorkeur voor kompo-
nisten? 

" Ik zit middenin een Mozartcy-
clus. Ik heb vroeger heel Händel ge-
regisseerd. Nu ben ik vooral in nieu-
we opera 's geïnteresseerd. Het ge-
ven van opdrachten voor nieuwe 
opera's is trouwens een noodzaak 
om opera te laten overleven. Want 
een komponist van vandaag moet 
zich omringt voelen door werken 
van zijn tijd, juist zoals dat het ge-
val was met Mozart en Verdi. Ik zal 
nog met plezier oude meesterwerken 
regisseren, maar het is de hoogste 
tijd dat ook onze tijd zijn meester-
werken krijgt. Daarom regisseer ik 
volgend jaar bij het Muziektheater 
in Amsterdam Nixon in China, een 
werk van de componist John 
Adams, gebaseerd op een tekst van 
Alice Goodman. Een heel rijke tekst 
die de komponist erg geïnspireerd 
heef t . " 

Beelden 
Toch heb je veel aarzelingen om in 
Europa te komen werken? 

" Ik krijg hier veel aanbiedingen, 
maar ga daar niet op in. Wat enigs-
zins pijnlijk is, want de voorwaar-
den zijn hier geweldig. In Amerika 
heeft men geen enkel benul van wat 
cultuur eigenlijk inhoudt. Daar 
moet je telkens je bestaan als kun-
stenaar verdedigen. In Europa moet 
ik me niet met die vraag zelf bezig-
houden maar met het echte werk. 

Terzelfdertijd weet ik dat theater ge-
maakt moet worden voor een be-
paalde plaats, op een bepaald tijd-
stip, voor een bepaald publiek, wil 
het effect hebben. Ik werk met beel-
den die ik sinds mijn jeugd heb mee-
gekregen. Ik weet wat het betekent 
op te groeien in Amerika en kan 
daar beelden op de scène terugplaat-
sen waarvan ik weet dat die gaan 
verrassen. Ik kan onschuldige nor-
male beelden plaatsen, beelden die 
de aandacht afleiden, en die plots 
als een pijl de toeschouwer treffen. 
Dat zijn beelden die je in reserve 
houdt en waarvan ik weet'hoe die in 
Amerika gaan aankomen, maar niet 
in Europa. Hier een stuk komen 
creëren lijkt me pure verwaandheid, 
want ik ken het leven hier niet. In 
Amerika weet ik hoe iemand de dag 
doorbrengt, welke kleren gedragen 
worden, ik weet wat dat is, ik voel 
dat en kan dat op het theater bren-
gen. Vandaar mijn enige compro-
mis: een produktie naar hier bren-
gen die ik in Amerika gemaakt heb 
en die hier presenteren als een soort 
prentkaart. Dan kan het voor de 
Europeanen interessant zijn om te 
zien hoe in Amerika gedacht en ge-
leefd wordt. 

Ik wil daar onmiddellijk aan toe-
voegen hoe tragisch het is dat wij in 
Amerika zo slecht geïnformeerd 
zijn over wat er zich in Europa af-
speelt. Wij weten niets over de poli-
tiek hier, omdat de pers ons dat niet 
meegeeft. Ik verzeker je dat de 
meeste Amerikanen niet eens de Eu-
ropese staatshoofden kennen. Tat-
cher wel, omdat er zoveel cartoons 
over haar gemaakt worden. Dat 
komt omdat wij als volk geen op-
merkingsgave bezitten wat buiten-
staanders betreft. Er is een compleet 
onvermogen om andere denkwijzen 
te begrijpen. 

Daarom praat ik liever over din-
gen die ik begrijp. Daarom werk ik 
voor een Amerikaans publiek. Te-
gen alle weerstand in. Inderdaad, 
het liefst van al zou ik in Europa 
willen werken, omdat het daar com-
fortabeler aan toegaat en ook om-
dat ik sterk beïnvloed ben door de 
Europese kunst. Godard is mijn lie-
velingscineast, die versta ik door en 
door. De meeste van mijn stukken 
zijn Europees. Ik regisseer weinig 
Amerikaanse stukken. Ik forceer 
die stukken, die van elders komen, 
om een beetje Amerikaans te wor-
den. Waarschijnlijk doe ik dat om-
dat ik die hier mis. Ik plaats ze be-
wust in een Amerikaanse context. 
Dan denk ik achteraf, zo worden ze 
een beetje van ons of misschien wa-
ren ze wel zo. Dat is dan weer een 
typisch Amerikaans standpunt. . . 
dat hoop ik tenminste, ha ha ha 
h a . " 

Johan Thielemans 
Pol Arias 
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