
ƒ// dat proces beklemtoon je de rol 

van de taal 
"Absoluut. Dat heeft ook te maken 
I mij persoonlijk, dat ik aan alles 

e e n betekenis wil hechten. Alles wat ik 
meemaak, ervaar, voel, wil ik verkla-
ren. Daarvoor heb ik taal nodig. Elk 
individu heeft, denk ik, gezien de 
maatschappelijke chaos, nood aan or-
dening via taal. We zijn ook erg han-
dig geworden in het omspringen met 
taal. Taal is een wapen bij uitstek. Je 
j.an je er als individu mee bescher-
men. Dat is ook het verschil tussen 
/Vlbee en Norén. En Handke gaat nog 
een stap verder, hij toont de afhanke-
lijkheid van het individu van de taal." 

Een kenmerk van je tekstbehandeling 
is de vrijheid die je neemt om teksten 
mei lij'" en schaar te bewerken. 

"Ik heb daar geen probleem mee, 
integendeel. Ik lees een tekst als een 
partituur. Dat is ook het geniale aan 
Norén, dat is echt een muziekparti-
tuur. En ik gebruik die partituur om 
een eigen vertelling te maken, zeker 
niet vanuit de pretentie om het beter 
Ie doen dan het materiaal dat voor-
handen is. Het gaat hem toch niet om 
de klakkeloze reproduktie, maar om 
iets in een nieuwe tijdsgeest te plaat-
sen. Tijdsgeest nee, gewoon dat een 
ander individu daar iets mee gaat 
doen." 

In die zin zijn Joosten en Tanghe dan 
toch weer verwant: ze gebruiken tekst als 
materiaal. 

"Met dit verschil dat het bij mij in 
eerste instantie de inhoud dient en bij 
Dirk de vorm. Of niet?" 

Wanneer je nu zo'n Penthesilea aan-
pakt, duik je dan eerst in de historische 
reconstructie en de bestaande analyses, 
of ga je een persoonlijke confrontatie 
aan? 

"Ze staan hier allemaal, de brieven, 
de verhalen, de studies, de neue Inter-
pratationen. Ik wil goed gedocumen-
teerd zijn, omdat ik mij natuurlijk 
altijd moet verdedigen als ik in zo'n 
werk tekeerga. Vanzelfsprekend leg ik 
eigen klemtonen in het stuk, concen-
treer ik me b.v. op de ouder-kind 
relatie en op de paniek die in de 
Griekse maatschappij uitbreekt wan-
neer een niet rationaliseerbaar ele-
ment binnendringt. Dat zijn de gege-
vens waarbinnen ik wil werken en 
daarvoor is de hoogromantische bom-
bastische taal soms eerder een belem-
mering dan een verduidelijking, dus 
wordt er geschrapt in de vaak ellen-
lange beschrijvingen van de oorlog 
tussen de Grieken, Trojanen en Ama-
zonen. Maar ook bij Kleists tijdgeno-
ten is een zeker voorbehoud bij dit 
stuk merkbaar. Goethe schreef dat hij 
moeite had met het personage en dat 
het nog jaren zou duren vooraleer 
acteurs en actrices dit zouden kunnen 
spelen. Men komt nl. uit een vrij 
rationeel werelbeeld en wordt plots 
geconfronteerd met de chaos van het 
individu waar men geen blijf mee 
Weet. Ik vind dat een erg hedendaags 
gegeven. De aanpassingen in de tekst 

zijn dus inhoudelijk bepaald. Het is 
mij niet om de illustratie van een tekst 
begonnen, wel om de interpretatie, en 
die is individueel bepaald." 

Vrees je niet door voor de herken-
baarheid te kiezen, op die manier een 
aantal stukken te banaliseren; i.p.v. ook 
de afstand en de vreemdheid te laten 
zien? 

"In de eerste plaats zijn er ook 
andere vormen om vervreemding toe 
te passen, die zoek ik b.v. eerder 
binnen de vormgeving, er zit wel altijd 
iets niet in de haak, of bij het acteren 
waar de bewegingspatronen net het 
realisme ontglippen. Maar dat is niet 
mijn bekommernis bij de keuze voor 
een stuk, het gaat om mijn vertelling, 
en dat zal altijd wel ten koste gaan van 
iets omdat het zo individueel is. Ik 
denk dat ik het voor mezelf meer zou 
banaliseren door voor een klasieke 
vorm te kiezen. Dat wil of kan ik niet. 
Een regisseur als Jürgen Gosch bij-
voorbeeld kan dat met zijn Oedipoes, 
zelfs magistraal. Misschien dat ik dat 
later ook eens doe, maar dan moet het 
meer zijn dan de optie voor een 
historische vorm." 

Na Wachten op Godot zei je dat je 
gefascineerd was door de eenvoud van 
Gosch. 

"De kracht van het theater ligt in de 
soberheid. We moeten niet proberen 
te concurreren met de media televisie, 
film. We zijn maar mensen en moeten 
het daarmee doen. Daarin ligt de 
kracht en de authenticiteit van het 
theater. Daarmee werkt ook Gosch: 
met het ritme, de taal en het uiterlijk 
van de acteurs. Daar zweer ik bij. Dat 
wat je nodig hebt. Heb je een stoel 
nodig, pak je een stoel. En is die van 
bij je thuis beter, gebruik je die. Je 
mag jezelf niet bedriegen. Ik geloof 
dat er op die manier voor dat soort 
theater ook meer publiek te werven 
valt." 

Acteursregie 
Wanneer je de evolutie van het thea-

ter in Vlaanderen bekijkt het laatste 
decennium, valt op dat de vernieuwing 
vooral op het acteervlak ligt. Knoop je 
daarbij aan? 

"De norm die bij mij steeds terug-
komt is de centrale positie van de 
acteur. Wanneer ik een stuk lees, dan 
cast ik meteen, dat geeft de lectuur 
meteen een extra dimensie. Volgens 
mij zijn er twee manieren om acteurs 
te behandelen: je kan met ze omgaan 
of je kan ze gebruiken. Ik denk dat ik 
aan het leren ben hoe je met een 
acteur omgaat. In sommige combina-
ties kan dat in beide richtingen tegen-
slaan of ook iets openbreken. En dan 
heb ik het nog niet over de moeilijk-
heid van acteurs die uit verschillende 
opleidingen komen, zeker als je ook 
met Nederlandse acteurs werkt. Het 
vergt vaardigheid om daar een een-
heid van stijl in te krijgen. 

Los van de verschillende manieren 
waarmee met acteurs gewerkt wordt, 
denk ik dat de acteursfunctie waardi-

ger geworden is. Hij stond vroeger 
enkel ten dienste van een idee van een 
regisseur en van een vormgeving. Nu 
is hij meer inhoudelijk betrokken. In 
mijn werk met acteurs ben ik uit op 
tegenreacties, ik wakker stellingen 
aan. En die stellingen worden met 
mekaar geconfronteerd." 

In je personagepresentatie streef je 
naar identificatie. Stanislavski blijft al-
tijd in de buurt. 

"Ik vind dat nog altijd een goeie 
benaderingswijze, omdat ik om pro-
blemen te voorkomen in conflict wil 
treden met het personage, en niet met 
het privé-leven van de acteur. Dan 
heb je een professionele werkbasis en 
wordt het ook makkelijker dat te 
manipuleren." 

Bij de Nederlandse gasten zitten nog-
al wat oudgedienden van het Werktea-
ter. Zijn daar affiniteiten mee? 

"Ik moet eerlijk zeggen dat ik het 
'goede' Werkteater nooit gekend heb. 
Eerder toevallig hebben onze eerste 
contacten in Nederland naar deze 
mensen geleid, wat maar een beperkt 
aantal is van de grote Werkteater-
troep en dan nog allemaal mensen van 
de laatste generatie. Er is dus geen 
causaal verband met de Werkteater-
structuur. Ze werden gewoon gecast 
op hun acteerkwaliteit." 

Wie zijn je vaders en grootmoeders in 
het theater? 

"Ik kom er elke dag nog tegen, dat 
is heel merkwaardig. Ik heb er niet 
echt. Niet iemand die mij op de weg 
gezet heeft en waar ik nu nog tegen 
opkijk. Dat heeft te maken met het 
feit dat ik in dit vak vrij snel in een 
individuele positie terechtkwam. Ik 
heb het eigenlijk zelf moeten maken. 
In het Conservatorium was er altijd 
een samenspel van verschillende in-
vloeden. Ook bij Theaterwetenschap 
aan de UIA was dat zo. Idem voor de 
verschillende operahuizen in Duits-
land. Ik heb altijd mijn weg zelf moe-
ten vinden." 

Zou je ook opera willen regisseren? 
"Daar leef ik wel naar toe. Ik waag 

mij daar zeker de eerste jaren nog niet 
aan, omdat ik mij muzikaal nog verder 
moet scholen. En om spelmatig een 
stempel op opera te kunnen drukken, 
moet je eerst muzikaal sterk staan. 
Maar ik hou erg veel van opera. 
Misschien wel ooit dus." 

Luk Van den Dries 
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