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langs nog dat hij het spijtig vond dat er 
zo'n kloof bestond tussen het oude en 
nieuwe publiek. Maar dat kan je de 
jonge theatermakers toch niet verwij-
ten. Dat is de fout van die huizen die 
geweigerd hebben een evolutie door 
te voeren, die geweigerd hebben dat 
b.v. Don Quichotte destijds in de KNS 
werd opgevoerd en die zich beperkt 
hebben tot de voor de hand liggende 
successen. Het is toch om te janken als 
je in De Morgen leest dat de Stad 
Antwerpen zoveel extra miljoenen 
gaaf heeft voor de KNS omwille van 
het gestegen toeschouwersaantal! En 
dan lees je onderaan de bladzijde in 
kleine letters dat twee voorstellingen 
van Artiestenuitgang om technische re-
denen afgelast zijn. Natuurlijk omdat 
er geen kat naar komt kijken. Met een 
D e G h e l d e r o d e of Trijntje Comelis zo 
te spelen behoud je je publiek, dat 
afsterft." 

Hoe sta je tegenover de aarzelende 
inhaalbeweging van het NTG? 

"Ondanks de goede wil van zo'n 
directie, heeft zij toch ook af te reke-
nen met de vaste structuur van het 
bedrijf. Men kan zo'n vernieuwing 
nooit ten volle doorvoeren, zonder 
eerst de boel op te kuisen en op-
nieuw te beginnen. Wat niet wil zeg-
gen dat er geen goede artistieke 
krachten in dat huis zitten, maar je 
moet met een blanke lei kunnen be-
ginnen." 

Jullie publiek is vrij jong. Maar ook je 
acteurs, dat is trouwens een kenmerk 
van het 'jonge' theater. 

"We zitten daar met een generatie 
van acteurs die naar mijn gevoel de 
beste werkers zijn. Er zit in het 
Vlaamse theater een kloof die ligt 
onder de 25 jaar en boven de veertig. 
Je hebt nog een paar mensen van de 
zeer oude generatie die ook nog goed 
zijn. Maar daartussenin is een soort 
vervlakking. Dat heeft volgens mij ook 
te maken met de zak in de theaterevo-
lutie in Vlaanderen. Het is de genera-
tie van de dertigers die een reactie te 
weeg gebracht heeft. Daarboven was 
er gewoon niets." 

Een lastige klant 
De Blauwe Maandag Cie is eigenlijk 

vrij snel in het decreet opgenomen. 
"Terecht ook. Anders hadden we 

dit niet volgehouden. We speelden 
toen al meer dan honderd voorstellin-
gen per seizoen. Het was noodzakelijk 
dat er lucht in kwam. Maar we willen 
het toch wel van ons houden. Met het 
succes van Blauwe Maandag krijgen 
we nu ook veel aanbiedingen om 
elders te werken." 

Als manier om te overleven, of als 
verrijking van jezelf? 

"Het moet voor mij op een of 
andere manier een verrijking zijn. 
Maar ik stel wel voorwaarden: een 
lange repetitietijd, mijn eigen stuk, 
eigen vormgever en belichter en vol-
doende inspraak in de cast. Ik denk 
dat ze mij bij het NTG wel een lastige 
klant vinden. Ik eis dit niet om dwars 
te gaan liggen, maar ik wil een brede 
artistieke basis leggen, daarom doe ik 
ook weinig stukken per seizoen.'J 

Ivo Van Hove beweert dat het theater 
vandaag terug in de grote schouwburgen 
moet. 

"Dat vind ik geen norm. Het hangt 
toch allemaal af van je produkt. Het 
gaat er toch maar om hoe je het doet, 
niet wat je doet. Men is nu bezig om al 
die klassiekers op te rakelen, soms 
beperkt tot een moderne verpakking. 
En ook dat werkt. Het lijkt wel Dallas 
soms. Maar dat overleeft niet. Je moet 
echt de evolutie van jezelf op je pu-
bliek kunnen overbrengen. De inte-
resse in je persoon en in je werk, dat is 
de basis voor een bestel op lange 
termijn, en geen grote zalen, en geen 
honderden miljoenen meer. Wat rui-
mer zou het natuurlijk makkelijker 
maken." 

Het is toch merkwaardig dat het 
kleinste en grootste theater allebei 
Nachtwake spelen. 

"Dat wil daarom niet zeggen dat 
onze produktie minder kost dan die 
van de KVS, wel dat we een duidelijke 
keuze maken: we hebben zes miljoen, 

dan kan je niet verwachten dat we drie 
of vier stukken brengen. Met zes mi|. 
joen kunnen we in een eerste jaar één 
produktie doen. Volgend jaar kunnen 
we dan opnieuw één nieuwe produktie 
doen en een herneming. Meer is niet 
haalbaar. Wil men dat de Blau\Ve 
Maandag meer produkties uitbrengt 
dan zal ik nu ons bankrekeningnum-
mer inspreken. 

In een( KVS zit je natuurlijk met een 
verplichting van acht produkties, een 
vaste troep die betaald moet worden 
en weinig reisvoorstellingen." 

Leeslijst 
In de opbouw van het repertoire vind 

ik moeilijk een lijn terug. Is er een 
ontwikkeling, een strategie? 

"Dat klopt, omdat het telkens op-
nieuw iets is van het moment. Ik heb 
weinig nood aan een logische op-
bouw, ik sta daar wat argwanend te-
genover. Ik vind het dan ook jammer 
dat we nu al, februari '88, moeten 
bezig zijn met juni '89. Wat kan er 
niet allemaal in tussentijd gebeuren. 
Dan kijk ik met wat afgunst naar een 
gezelschap als Art en Pro van Frans 
Strijards dat veel soepeler de impul-
sen kan volgen. Ik hoop dat dat in 
onze structuren ook mogelijk wordt. 
Intussen willen we onze artistieke 
planning minutieus opzetten en stuk-
ken kiezen die ons over anderhalf 
jaar nog zullen fascineren." 

Wat staat er allemaal op de leeslijst? 
"Momenteel is Jelinek mijn bed-

lectuur. Qua nieuwe dramaturgie 
ben ik eerder noordelijk georiën-
teerd, Duitsland, Nederland, Zwe-
den. Luc Perceval zoekt het ook in 
de klassieke Nederlandstalige drama-
turgie. Botho Strauss laat ons niet 
met rust. Tsjechov ook, van wie we 
volgend jaar De Meeuw doen. Gorki 
vind ik erg interessant. En Norén 
natuurlijk, we hernemen volgend sei-
zoen Nachtwake, voor NTG regisseer 
ik Eendagswezels, e n ik h e b o o k de 
rechten op Chaos." 

Eerder psychologisch realistische 
stukken: relatieproblemen, identiteits-
crisis,... 

"Maatschappelijk gezien zitten we 
nu in zo'n individualistische constel-
latie. Het individuele conflict is m.i. 
meer dan ooit aan de orde, perfect 
vertaald in een Tsjechov, subliem 
aanwezig bij Norén. Ook bij Jelinek 
vind je dat terug in de ouder-kind 
relatie geregeerd door de maatschap-
pelijke orde. In Penthesilea lees ik 
het conflict tussen Achilles en Pen-
thesilea die af te rekenen hebben 
met een maatschappelijke orde en 
positie en daardoor ook in conflict 
komen met zichzelf. Het individuele 
conflict wordt op dit moment een 
maatschappelijk conflict. Het is de 
strijd die elk individu moet leveren 
tegen de agressie van de omgeving 
die houvast aan je wil hebben. Als 
kind van deze tijd probeer ik dat 
interessant te verwoorden, het pu-
bliek daarmee te confronteren." 
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