
Finale Persoiiageprojlleriiig ran John: aandacht 
vs. cynisme 

Johns gestiek: strakke liniëring vs. 
soepelheid 

van de psychische staat, is geledigd. 
De urn met de as van de moeder is 
door Charlotte tegen de muur ge-
kwakt en leeg. Fel wit licht overbelicht 
het slottafereel. "Monica" roept Alan 
vanaf het balkon. "Not a day goes by" 
zingen de boxen. Dan begint de tele-
foon te biepen, net als bij de aanvang. 
We kunnen herbeginnen. 

Anders 
Bij Blauwe Maandag Compagnie is 

alles anders: het licht is anders, de 
personages zijn anders, het begint 
anders, het eindigt anders. En toch 
gaat het om hetzelfde stuk, dezelfde 
conflicten, dezelfde taal. De verschil-
len zijn terug te brengen op andere 
accenten die in het stuk gelegd wor-
den (b.v. minder farcicaal), andere 
personagevisie, andere esthetische 
opvattingen, maar vooral op een an-
dere regiestijl. Gestileerd realisme 
zou je dit kunnen noemen: de motiva-
tielaag is realistisch, het presentatieni-
veau gestileerd. Dus de aandrijving 
van de ingewikkelde emotionele parti-
tuur die de personages volgen, wordt 
gevoed door geïmiteerde, herkenbare, 
realistische elementen, die in de aan-
bieding ervan gestileerd vormgege-
ven, a.h.w. gechoreografeerd worden. 

In de personagebehandeling bete-
kent stileren hier het aanpassen aan 
vereenvoudigde grondvormen. Dit 
vindt zijn neerslag zowel in de gestiek 
(Johns voorwaartswijzende en laterale 
armbewegingen), de plaatsbepaling 
(geometrisch) als de verplaatsing 
(overwegend rechte lijnen). Dit geldt 
ook voor de omgang met de taal die 
gekenmerkt wordt door een overheer-
send snel tempo. Deze basispatronen 

vernissen het acteergedrag, werken 
het af, homogeniseren het, nuanceren 
subtiel het voor het overige realisti-
sche spelkader: praten, eten, drinken, 
vrijen, kwaad worden, verzoenen, enz. 
volgen realistische spelcodes. Door de 
acteurs (Mieke De Groote, Peter Go-
rissen, Maarten Wansink, Lieneke Le 
Roux) wordt de spanning tussen deze 
spelniveaus ongelooflijk trefzeker en 
detaillistisch in de hand gehouden, en 
met een zeer sterke présence uitge-
speeld. 

In het ruimtelijk ontwerp betekent 
stileren eveneens zoeken naar basis-
vormen (symmetrisch grondplan, 
kleurschakering) en ook hier is het 
realistisch kader lichtjes verschoven: 
de ruimte is georganiseerd volgens 
haar functie (woonkamer) en situeert 
haar bewoners sociaal, maar te smalle 
deuren en een stalen loopbrug passen 
niet in het kader, (kunnen) zorgen 
voor symbolische betekening. 

De personages in deze Nachtwake 
zijn trendgevoeliger in kostuum en 
wooninrichting dan de KVS-collega's, 
vooral getuigen zij van een ander 
profiel. Door het verschuiven van een 
aantal tekstpassages komt de verhou-
ding van John en Alan centraler te 
staan, valt de klemtoon op het familia-
le aspect van twee broers die proberen 
in het reine te komen met hun ge-
meenschappelijk verleden, dat al even 
gestoord is als hun relaties met hun 
echtgenotes. Hun karaktertekening is 
ook sterker genuanceerd (dan de 
vrouwen, dan in de KVS): zo breekt 
John af en toe door zijn koelheid 
heen, toont hij bezorgdheid voor zijn 
dochter, is hij bereid tot luisteren; gaat 
ook het ontrafelingsproces van Alans 
olifantenbestaan veel langzamer. 

Joosten zoekt dus minder de uiter 
sten op, tracht niet de grens met het 
ziektebeeld (neurose, schizofrenie) te 
verkennen: Charlotte is hier "ge. 
woon" labiel, onzeker en afhankelijk 
Monica "gewoon" stil en onopvallend 
Deze karakteriële kenmerken worden 
natuurlijk wel als spelmateriaal ge. 
bruikt en uitvergroot (Alan die uitge. 
blust over de bank hangt, Charlottes 
roofdiergedrag) maar dit leidt nergens 
tot versmalling. Joosten geeft dus in 
grotere mate het middenveld vrij 
kleurt ook minder negatief, is vriende-
lijker voor het kwartet en vooral voor 
Noréns alter ego John: hij is de enige 
die in deze ontluisteringsnacht een 
stap zet met de beslissing om alleen te 
gaan leven: hij trekt een wit hemd aan 
en drinkt een fles water leeg. Met dit 
beeld van een John die eindelijk rust 
vindt en tot zichzelf kan komen, ter-
wijl Alan vanaf het raam "Charlotte" 
roept, Sinatra "There will be many 
other nights like this" zingt en het 
almaar duisterder wordt, eindigt het 
stuk. Eindigde ook Een stuk van twee 
dagen, de vorige produktie van BMC. 
Of Charlotte (Bruno) zal terugkomen 
lijkt onwaarschijnlijk. 

Kritiek 
De repertoirecontext (het feit dat 

een produktie thuis hoort in het beleid 
van een gezelschap, in de ontwikke-
ling van een groep) komt in de ge-
schreven pers niet aan bod. Dat het 
kleinste en bijna grootste gezelschap 
hetzelfde stuk spelen is geen onder-
werp van reflectie. Wel wordt een 
debat gevoerd over de hoofden van 
het KVS-publiek: volgens D. Van Den 
Eede (De Moigen) "heeft bijna de 
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