
knecht van Mee meesters, door Streh-
ler in 1947 van onder het stof gehaald 
_ en Gozzi. De commedia dell'arte 
bestond eigenlijk niet meer in Italië, 
maar bepaalde stukken uit de bloeitijd 
ervan bleken perfect aan te sluiten bij 
de bedoelingen van het Piccolo Tea-
tro: sociaal relevant, direct speelbaar, 
toegankelijk voor een breed publiek. 
Ook de aandacht voor de Milanese 
dialectauteur Carlo Bertolazzi ligt in 
de lijn van de opdracht die het Piccolo 
zichzelf van in het begin meegaf. 

Cruciaal in de ontwikkeling van het 
Piccolo Teatro is de ontmoeting met 
Brecht. Strehler zocht hem in Berlijn 
op, enkele maanden voor zijn dood in 
1956, omdat hij enkele vragen had 
over de Dreigroschenoper die hij ging 
ensceneren. Uit deze ontmoeting ont-
stond langzaam Strehlers stijl, waarin 
een heldere, geometrisch-harde maar 
"realistische" vormgeving (Luciano 
Damiani en Ezio Frigerio als sceno-
grafen) gekoppeld werd aan de in-
stinctieve speldrift van de Italiaanse 
acteur én een analytische zegging: de 
grote momenten waren in die periode 
Het leven van Galilei ( B r e c h t , 1963) e n 
de historische tragedies van Shake-
speare. Telkens ging het om de relatie 
tussen mens, samenleving en geschie-
denis, als een directe vraag. 

In 1968 vertrok Strehler tijdelijk bij 
het Piccolo Teatro, misschien onder 
invloed van dezelfde generatiekloof 
waar Vilar in diezelfde zomer het 
slachtoffer van werd. Als hij in 1972 
terugkeert, geeft Strehler een andere 
dimensie aan het werk: hij gaat zich 
nog meer op de verspreiding in Eu-
ropa van zijn werk richten en plaatst 
het Piccolo Teatro in het perspectief 
van de "theaterstad" (citta del tea-
tro) waartoe hij Milaan geroepen 
voelt. Strehlers utopie strekt zich uit 
tot een "echte theaterfabriek waarin 
een zo groot mogelijk publiek getui-
ge is van een zo divers mogelijke 
waaier van vormen van "kunstthea-
ter", met afgewerkte en voorlopige 
spektakels, opleidingsvormen en 
vooral veel feest." 

Huisauteur 
In dezelfde geest als het TNP en het 

Piccolo Teatro — theater op grote 
schaal, als publieke verantwoordelijk-
heid — is ook de Royal Shakespeare 
Company in 1960 door Peter Hall 
opgericht. Nu is het Britse theater-
landschap in die zin niet met het 
continent te vergelijken, dat daar 
nooit echte "stadsgezelschappen" met 
een grootschalige structuur hebben 
gefunctioneerd. 

De RSC was dus een geheel nieuwe 
ervaring, net zoals het National Thea-
tre enkele jaren later. Wel vergelijk-
baar is de houding tegenover het 
repertoire: het streven naar een even-
wicht tussen een historisch en een 
hedendaags aanbod aan toneeltek-
sten. Shakespeare als "huisauteur", 
maar ook meer dan dat: een onder-
zoek naar de theatergeschiedenis met 
de Elizabethaanse traditie als uit-
gangspunt, en de idealen van dit thea-

ter — breed publiek, actualiteit, feest 
— zouden ook de houding tegenover 
nieuwe stukken bepalen. Zo ontston-
den bij de RSC in de jaren '60 be-
roemde produkties van Weiss' Marat! 
Sade en het eigen Vietnam-commen-
taar in US (beide onder leiding van 
Peter Brook, de feniks van de RSC: 
plots verdween hij, plots kwam hij 
terug, telkens op cruciale momenten) 
en droeg men ook veel bij tot de 
doorbraak van auteur Edward Bond. 
Maar de belangrijkste bijdrage lever-
de de RSC tot de actualizering van 
Shakespeare: Brooks legendarische 
King Lear in 1962, en vlak daarvoor de 
Comedy of errors van C l i f fo rd Wil-
liams werden referenties, net als 
B r o o k s Midsummemight's Dream in 
1970 en Trevor Nunns Macbeth in The 
Other Place (het studiotheater van de 
RSC) in 1976. 

De RSC bespeelt Stratford-upon-
Avon en Londen, waar het in 1982 het 
Aldwych Theatre verliet voor de mas-
todont van het Barbican Centre. De 
RSC heeft een nogal merkwaardige 
combinatie tot stand gebracht van 
respect voor de dramatische basis-
tekst, een gematigd links politieke 
opstelling en een flair voor het spekta-
kelbedrijf. Zo was Trevor Nunns gi-
gantische Broadway-hit Les Misérables 
naar Victor Hugo, een RSC-produk-
tie. Aan RSC-tenoren als Sir Peter 
Hall, Trevor Nunn en Terry Hands 
wordt ook meer dan eens verweten 
dat ze de zakelijke kant van het thea-
terbedrijf beter in de gaten houden 
dan de artistieke. 

Politisering 
Het TNP, het Piccolo Teatro en de 

RSC zijn typische exponenten geble-
ken van de sociaal-democratie van de 
jaren '50 en '60. Het oorspronkelijke 
ideaal — een kunsttheater voor de 
volksmassa's — ging uit van een artis-
tieke consensus die bij het volk kon 
aangetroffen worden. Noch de esthe-
tische waarden als schoonheid en vor-
melijk evenwicht, noch de ideële 
waarden van het humanisme stonden 
ter discussie. Er werd gezocht naar 
een zo efficiënt mogelijke spreiding 
van de verworven artistieke welvaart. 
Iedereen zijn auto, iedereen zijn 
schouwburgzetel. Op die manier was 
het culturele spreidingsbeleid van de 
gaullist André Malraux perfect te ver-
zoenen met de politiek van drempel-
verlaging van de communist Jean Vi-
lar. 

Maar in de jaren '60 werden zowel 
de geldigheid van het respect voor het 
klassieke repertoire, als de beslissings-
structuren van de instellingen die over 
dit repertoire dienden te waken, op de 
helling gezet. De radicale politisering 
van elk dramatisch en theatraal pro-
bleem leverde werkvormen op die 
grondig verschilden van de ensembles 
— om niet te spreken van de eigenlij-
ke overheids- of privé-theaters (gaan-
de van West End tot Comédie Fran-
çaise) die toneel produceerden als 
industrieprodukten. Hier hadden de 
autonome ensembles, (TNP, Piccolo, 

RSC, en vele andere, ook ons Natio-
naal Toneel in zijn beginfase) zich al 
krachtig tegen afgezet. 

De collectieve creatie, het recht-
streeks inspelen op de politieke actua-
liteit - dat de RSC US opzette was 
volgens Brooks vriend en rivaal Char-
les Marowitz slechts een geforceerd 
en modieus intermezzo — en een 
doorbreken van de barrière tussen 
professioneel en dilettant, tussen spe-
ler en toeschouwer: de grote 'mode-
lensembles' hebben geprobeerd as-
pecten van die aanpak over te nemen 
— de RSC met name, om het experi-
ment weer te laten varen als het niet 
meer aan de orde leek te zijn — of 
hebben zich er krachtig tegen afgezet 
— zoals Strehler deed, door even te 
vertrekken en terug te keren als de bui 
over was. 

Toch heeft deze 'culturele revolu-
tie' indruk gemaakt op het theater en 
naast de onontkoombaarheid van een 
politieke vraagstelling bij elke nieuwe 
produktie, zijn er ook ensembles ont-
staan vanuit die tijdsgeest. Ook hier 
waren er 'modelgezelschappen', die 
pas gedemythologizeerd werden toen 
ook de artistieke resultaten minder 
vanzelfsprekend werden. 

Collectiviteit 
In Ariane Mnouchkines Théâtre du 

Soleil is deze geest van de 'grote 
collectiviteit' nog het sterkst aanwe-
zig. De weigering om een arbeidsver-
deling door te voeren — het bekende 
beeld van Mnouchkine die tickets 
scheurt — is hier maar één aspect van, 
zelfs al is volgens sommige ex-Soleil-
acteurs dit collectivisme een façade 
tot meerdere eer en glorie van la 
Mnouchkine. 

Het Théâtre du Soleil heeft relatief 
weinig stukken geproduceerd in zijn 
meer dan 20-jarig bestaan, maar elk 
werkstuk was doordrongen van verre-
gaande reflecties over de plaats van de 
acteurs, de tekst, het plateau, de sa-
menleving en de geschiedenis. De 
groep zette zich met name af tegen 
het 'klassieke' volkstheater van Vilar 
in twee uitgangspunten: de integratie 
van populaire spektakelvormen als 
circus, kermis, clownerie, en een be-
wust stimuleren van een gemengd 
theaterbezoek, kinderen en volwasse-
nen bij elkaar. 

Weskers The kitclien, hel eerste 
grote succes van het Théâtre du Soleil, 
gaf al een richting aan: de metafoor 
van de grootkeuken voor de klassen-
structuur van de samenleving. Maar 
deze productie is, zeker vormelijk, 
weinig exemplarisch gebleken: het 
collectief ging zich toeleggen op het 
onderzoek van de clownerie, de com-
media dell'arte ook, en hieruit ont-
stonden historische produkties als 
1789,1793 e n L'Age d'Or. D e c o h e r e n -
te clowneske speelstijl die ook in het 
latere Mephisto (naar Klaus Mann) 
sporen naliet in het 'cabaret', was 
opvallend: niet als oppervlakkig aan-
gemeten idioom, maar als synthese 
tussen lichaam en dramatische in-
houd. 
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