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zet). Hoewel het nog wat vroeg is om 
naar een nieuwe pen te grijpen, begin-
nen marge en blad toch meer een 
geheel te vormen. 

Guy Joosten is net 25 geworden. 
Daarmee is hij de jongste van de jonge 
theatermakers. Maar tegelijk ook de 
snelste: het afgelopen Blauwe Maan-
dagseizoen (met twee nieuwe produk-
t ies, Een stuk van twee dagen en Nacht-
wake, e n e e n h e r n e m i n g , Oidipoes/ 
Kommentaai) was uitgesproken suc-
cesrijk, momenteel werkt hij bij de 
Nederlandse groep De Mug met de 
Gouden Tand aan Penthesilea, voor 
volgend jaar heeft hij zicht op een 
gastregie in het NTG (Eendagswezens 
van Lars Norén) en bij Art en Pro (het 
gezelschap van Frans Strijards) en 
voor nog later een contract bij de 
nieuwe Voorziening in Eindhoven, 
een groot produktiehuis en receptief 
theater dat onder leiding staat van 
Eric Antonis. 

Vooraleer te peilen naar visie en 
opvattingen, naar plaatsbepaling ten 
opzichte van generatiegenoten, even 
omkijken. Hoe is Guy Joosten bij het 
theater terechtgekomen? 

"Als kind was ik altijd al geboeid 
door show-elementen: centraal staan 
in een groep, de stickers op een uni-
form, het kerstboomachtige aspect 
zeg maar. Bonte avonden waren altijd 
spek naar mijn bek, vier keer misdie-
naar spelen op zondag.Ik hield van de 
glitter en glamour." Guy Joosten liep 
school in Hasselt, deed mee aan het 
schooltoneel en aan het Victor de 
Ruytertornooi dat voor het eerst geor-
ganiseerd werd. Prompt werd de eer-
ste prijs weggekaapt met theaterreis 
naar Amerika. Daarna begon hij logo-
pediestudie, wat een achterpoortje 
naar toneel openliet, en werd een 
regelmatig toeschouwer. Na het stop-
zetten van logopedie schreef hij in aan 
het Conservatorium van Antwerpen. 

"Hoewel het allemaal niet gelopen 
is zoals gepland, ben ik tot op heden 
gelukkig met die keuze. Ik werd nl. na 
een jaar door mijn docenten — Johan 
Van Assche, Dora van der Groen, Luk 
Perceval, e.a. — aangeraden eerder 

de regierichting in te slaan. Ik had 
geen zin om op het Rites mijn tijd te 
verdoen met scheikunde en wiskunde, 
stelde toen een combinatie voor van 
enkele theorievakken op dat instituut 
met vakken van het conservatorium, 
maar dat werd door het Rites lakoniek 
afgewezen. Dan maar zonder diplo-
ma." Hij bleef nog een jaar als repeti-
tor aan het Conservatorium, nam ook 
de tijd om een paar vakken theaterwe-
tenschap te volgen aan de UIA bij 
Tindemans en Coppieters en liep een 
cursus decor en kostuum in Duitsland. 

"Vrij toevallig zocht John Gordon 
Miller die de cursus leidde een assis-
tent scenografie, en omdat het goed 
klikte werd ik een seizoen aangewor-
ven als assistent-vormgever voor een 
aantal opera's. Dat heeft zware indruk 
op mij gemaakt, niet alleen de moge-
lijkheden van dat grote apparaat, 
maar ook de beroepsernst, de overga-
ve en het streven naar perfectie van 
zowel artistiek als technisch perso-
neel. Dat is dag en nacht verschil met 
het stads- of provinciepersoneel dat in 
KNS of RVT werkt. Na een jaar ben 
ik daar moeten stoppen,maar intussen 
was ook De Blauwe Maandag van 
start gegaan. Uit de eenmansoorlog 
die Luk Perceval in de KNS voerde 
was de idee gegroeid om zelf een 
produktie op te zetten, dat werd Don 
Quichotte onder het label Blauwe 
Maandag-KNS. Na het grote succes 
van die produktie hebben we het 
gezelschap een structuur gegeven en 
onder druk van Domien de Gruyter er 
de KNS-initialen afgehaald." 

De Blauwe Maandag is dus uit onvre-
de met het KNS-beleid ontstaan. Ben je 
het eens met Claus Peymann die stelt 
dat theater altijd oppositie moet voeren ? 

"Als theatermaker nemen we een 
duidelijk politieke stelling in, de keuze 
voor een artistieke optie die conse-
quent, koppig en eigenzinnig verde-
digd wordt. We zijn ontstaan uit een 
reactie, maar hebben van in het begin 
gesteld dat we zelf ook een actie 
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