
totoestel-machinegeweer dit keer op 
Kantor als jubilaris gericht is; er 
wordt gedanst; de priester op de 
kansel-wc scandeert een loflied op 
de necropolis Krakau; obsederende 
elektronische muziek schijnt het 
feest der cabotins te verdoemen, ter-
wijl zij de burleske bruiloftsdans be-
geleidt. 

Enkele dagen later, in een café, 
terwijl hij een befaamde erotomane 
gek van Krakau observeert, vertelt 
Kantor me dat iedere stap die hij 
zet, tegelijk een bevestiging en een 
ontkenning van zijn vorige stap is. 
Hoe zijn nieuwe creatie ook evolu-
eert - en haar weg is altijd lang en 
k ronke l ig - , in deze primitieve fase 
lijkt zij terug te blikken op Kantors 
frenetieke schepping én met de iro-
nische uithaal van een dronkaard 
het verleden weg te wuiven. Na de 
mannequin, de soldaat en de gevan-
gene zal zijn nieuwe acteursmodel, 
de dronkaard, ongetwijfeld de 
meest clowneske proporties aanne-
men, vooral wanneer Kantor erbij 
blijft voor het eerst in zijn leven zelf 
mee te acteren in zijn stuk. 

Kantors contradicties heffen el-
kaar nooit op, zij bevragen onop-
houdelijk zijn keuzen, die radicaal 
genoeg zijn om een publiek emotio-
neel te verbazen en zelfs overle-
vingskansen te bieden (ondanks zijn 
toost op de zelfmoord), maar nooit 
zo onwrikbaar dat zij niet door een 
volgende zet integraal kunnen wor-
den herzien. 

Avant-garde 
Het gaat Kantor niet in de eerste 
plaats om esthetische waarden (al-
hoewel zijn essays filosofisch-esthe-
tische discussies op gang brengen) 
of om de grammatica van een beel-
dentaal (hoewel hij ook schilder is), 
maar, voorbij de intens doorleefde 
persoonlijke ervaring, om de mani-
festatie van het niet-meer-kunnen-
zwijgen. De ontmoeting met zijn 
persoonlijkheid en demiurgie is, in 
tegenstelling tot de optiek van tradi-
tionele theaterstages, zoals ik er ook 
een aantal op mijn "pass ie f" heb, 
voornamelijk de ontmoeting met 
een houding, die Kantor tot in de 

subtielste vingerbeweging ken-
merkt, met een ketterij, die theater-
fabrieken unaniem tot de brandsta-
pel veroordelen, overigens een ge-
liefkoosd beeld van Kantor. 

Bij Kantor ga ik niet de inspiratie 
opdoen voor de oprichting van een 
cricoteekje, van epigonentheater. Ik 
omhels de onverwoestbare dissident 
als een grootvader, als de levendige 
getuige van drie generaties da-
daïsme, die de fanatieke esthetise-
ring van de postmodernisten voor 
schut zet door zijn authenticiteit. In 
zijn laatste manifest, La douzième 
leçon milanèse avant la fin du siècle, 
roept hij de jonge theatermaker op 
tot kennisname van de revolutie van 
de vroeg-twintigste-eeuwse avant-
garde, "waarvan het theater nauwe-
lijks geprofiteerd hee f t " (dixit Kan-
tor), en veroordeelt hij de creatie die 
de verworvenheden en durf van de 
avant-garde domweg herhaalt, ver-
handelt of , gehersenspoeld door te-
levisie en filmfabrieken, banali-
seert. Avant-garde is een middel tot 
vooruitgang, schuwt de stagnatie, 
de halfslachtigheid, de kopiëring, 
maar is ontegensprekelijk ook een 
worp van de tijd. In deze tijd van 
doemdenken wijst Kantor op onze 
genetische verbondenheid met de 
vroege avant-garde, op het belang 
van kunstenaars, die, hoe dan ook, 
onze grootouders zijn. 

Tijdens mijn verblijf in de Crico-
teek heb ik kunnen zien met welke 
bijna onhoudbare spanning Kantor 
de vonk van een nieuwe creatie op 
zijn acteurs en op de grauwe ruimte 
doet overslaan. Maandenlang reeds 
draagt, koestert, manipuleert hij de 
toevallige stukken van een onmoge-
lijke puzzel, smeult in hem eerder de 
atmosfeer waarin het stuk zal groei-
en dan de plastische contour, de op-
pervlakkige vorm. De creatie van 
dit "onzichtbare theater" hangt net 
zo lang aan een zijden draadje, 
dreigt net zo lang af te knappen, tot 
de omstandigheden haar in het defi-
nitieve bestel van een voorstelling 
dwingen, in een raderwerk van emo-
ties. Natuurlijk lijdt deze Picasso 
van het theater onder het gesjacher 
van impresario's en culturele atta-
chés, maar die zullen nooit de 

woordvoerders van zijn artistieke 
eigenzinnigheid kunnen worden. In 
zijn arm theater, in het historische 
hart van het arme Polen, heb ik 
Kantor ervaren als wat Marcel Du-
champ noemde "anar t ies t" , vat vol 
tegenstrijdigheden, wars van poli-
tiek of ideologisch engagement, 
zelfbewust en geladen met een vuri-
ge, scheppende sensibiliteit. 

Noch als academicus, noch als 
jonge fin-du-siècle-artiest kan ik ge-
loof belijden in de médiocrité van 
de cultuurkazernes en hun onver-
schilligheid voor de revolutionaire 
herdefiniëring van het avant-garde-
theater. De waardering van het 
theater als autonome creatie, niet 
als brandpunt van uiteenlopende 
disciplines en dus als schatplichtige 
activiteit, is te danken aan eenzaten 
als Kantor. Theater maken is, even-
als elke andere artistieke creatie, het 
stellen van een daad, een manifeste-
ren (waarom anders schrijft iemand 
manifesten?), een schamper of wan-
hopig of symbolisch schreeuwen in 
de woestijn, en, om Kantors eigen 
beeld te gebruiken, deze schreeuw 
stolt tot piramide, in de schaduw 
waarvan het publiek, de ander, Kantor tijdens 
leeft. repetities 
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