
land, zonder identiteit, een door-
gangsgebied, een verloren gat in 
Europa. 

Nu is die breuk met het bestaande 
theater niet bedoeld als een pole-
miek, we willen geen manifest zijn 
van een alternatief theater. Er is ge-
woon geen band, we verlaten het 
theater en volgen onze eigen discon-
tinue ontwikkeling. Belangrijk daar-
bij in de Groupovpraktijk is het leg-
gen van een pedagogisch fundament, 
we zijn eigenlijk een sterk pedago-
gisch theater: voor elke produktie 
willen we eerst zelf op zoek gaan, 
opnieuw leren, trainen om onszelf te 
veranderen. In die zin kloppen we 
aan bij Grotowski zonder zijn esthe-
tiek over te nemen. De training voor 
een gebeuren als Comment ga cc pas-
se b.v. was een soort studie in mense-
lijk gedrag, we noemden het 'opéra-
tion décalage': eerst werden drie da-
gen in afzondering doorgebracht met 
een aantal opdrachten, daarna werd 
in een restaurant of café afgesproken 
en de sleutels van ieders flat ingele-
verd. De rest van de veertien dagen 
werden doorgebracht in een vreemde 
flat met een toegewezen partner en 
opdrachten voor jezelf en de partner. 
Halfweg de periode werd ook afge-
sproken in een station waar gepro-
beerd werd op een ongeforceerde 
manier de omgeving te beïnvloeden, 

een interactie aan te gaan met pas-
santen. Zo verteld klinkt dat nogal 
onnozel, maar er zijn daar echt onge-
looflijke dingen gebeurd. De bedoe-
ling was een nieuwe onschuld te vin-
den, de grote ervaringscapaciteit van 
een kind te herwinnen, de scherpe 
aandacht voor de dingen en de men-
sen, en om dat daarna te gebruiken 
in een theatrale vorm. 

Die aandacht voor de pedagogie is 
fundamenteel, het belet je in herha-
ling te vervallen, het is een manier om 
telkens opnieuw te kunnen transfor-
meren. Op een manier sluit het dan 
toch aan bij de grote traditie van 
Stanislawski en Brecht die voor thea-
tervernieuwing zorgden door ook 

"Zeven jaar heeft Groupov ge-
dacht te werken aan de acteur-
creator. Bij de aanvang definieerden 
we de methode als "onderzoek van 
de persoonlijke expressie getheatrali-
seerd in zijn bijzonderheid". W e 
dachten te ontsnappen aan de inter-
pretatie en een nieuwe werkwijze te 
volgen. Vandaag ligt dat iets moei-
lijker, maar we onderschatten de 
waarde niet van een stichtende illu-
sie." 

(Koniec) 

een nieuwe pedagogie te ontwikke-
len. Daardoor zijn zij erin geslaagd 
het theater ingrijpend te veranderen, 
en ontstond er een nieuwe taal. Ik 
hou van mensen die dingen in bewe-
ging zetten, die een gevecht aangaan 
met de overlevering, die voor veran-
dering zorgen, zoals Joyce, Kafka, de 
Sade: dat maakt een enorme energie 
vrij. Of Artaud, het gevecht om in 
leven te blijven en niet gek te wor-
den. Niet zij zijn morbied, maar die-
genen die in de pas van de overleve-
ring blijven lopen. Het is interessan-
ter iemand te zien verdrinken en 
toch nog een manier vindt zich drij-
vend te houden, dan iemand die ge-
woon kan zwemmen. 

Een regisseur zei me na Koniec dat 
wij een ander beroep uitoefenden: hij 
brengt zoveel produkties per jaar uit, 
ik regisseer nog altijd mijn eerste stuk. 
Na elke produktie val ik dan ook in 
een groot gat. Het vergt dan veel tijd 
om opnieuw te zoeken, te trainen, 
ateliers op te zetten. Dat wordt almaar 
erger omdat we na zeven jaar nog 
altijd niet voldoende middelen krijgen 

om dit onderzoekswerk op een per- Jacques 
manente basis door te voeren. Met het Delcuvellerie in 
half miljoen van vorig jaar hebben we Koniec 
een tournee gemaakt met The Show 
must go on, er een filmversie van 
gemaakt en Koniec opgezet. De 2,5 
miljoen van dit jaar zijn natuurlijk al 
lang opgebruikt. Dat heeft tot gevolg 
dat acteurs weggaan omdat ze elders 
beter betaald worden, ik kan de men-
sen toch niet tegenhouden. Waarbij 
het een wonder is dat we al zo lang 
standhouden, ondanks de grote con-
tradicties, het ver gaande werk, het 
zeer persoonlijke onderzoek. Wat ons 
samenhoudt is de 'mélange' die inte-
ressant blijft." 

Wat is jouw rol in het produktiepro-
ces? 

"Die van tuinier, vroedvrouw en 
vader die om de twee jaar vermoord 
dient te worden. Ik denk dat ik een 
vaderrol vervul: ik tracht dingen uit 
mensen te halen die ze niet kenden. 
Ik doe hetzelfde buiten de groeps-
structuur bij de vorming van men-
sen." 

Aan het Conservatorium, gelden daar 
dezelfde pedagogische principes? 

"Uitgangspunt voor de opleiding in 
Luik is dat de acteur op een zeer 
heterogene praktijk zal botsen, we 
willen hem daarom een basis geven 
waarmee hij zelf verder op zoek kan 
gaan en hem tegelijk ook een aantal 
vensters op de actuele praktijk laten 
zien. Zo zijn er een aantal verplichte 
doorgangsstations: de grote tragische 
stijl; het episch spel; de Stanislawski-
techniek; de farce; en een muzikaal 
stuk. Specifiek is dat er onmiddellijk 
aan produkties gewerkt wordt: tijdens 
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