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spektakel van de zich schminkende en 
concentrerende acteurs onder de toe-
schouwerstribune. Enkele van die ac-
teurs mengen zich trouwens al heel 
vroeg tussen het publiek: als Britse 
"Indische" politiemannen begeleiden 
ze mensen naar nog vrije plaatsen, 
organiseren ze de tribunes zodanig 
dat iedereen er bij kan. 

Een opvallende verschijning is — 
nog voor het spektakel begint — Hari-
dasi, een Bengaalse nomade die het 
publiek rechtstreeks aanspreekt, toe-
schouwers uit hun anonimiteit haalt 
met vragen als "What are you doing 
here?", "What 's your name?", 
"Where do you come from?". Haar 
typisch Indische accent geeft meteen 
kleur aan haar personage van volks-
vrouw. Langzaamaan wordt het speel-
vlak ingenomen door een tiental In-
diërs, huispersoneel blijkbaar, want 
met licht besprenkelde lappen doeken 
worden de witmarmeren tegels waar-
op het gebeuren zich gaat afspelen 
grondig gepoetst. Zo'n beeld van die 
ene Indiase vrouw met haar koperen 
waterkruik en al die gebogen mannen 
en vrouwen die de vloer boenen, roept 
connotaties op met de Indische kas-
tenmaatschappij en alle extreme ver-
houdingen die daarbinnen gelden. 
Boven het plateau: maar liefst 48 
Indische vlaggen met goudkleurige 
ster, zodanig gedrapeerd dat ze als het 
ware een sterrenhemel suggereren, 
wat in de loop van het stuk verschil-
lende keren zeer goed werkt omdat de 
tekst vaak verwijzingen naar het fir-
mament maakt. 

Met heel eenvoudige middelen 
weet Ariane Mnouchkine zo haar pu-
bliek binnen te leiden in de atmosfeer 
van dat stukje wereld, dat stukje ge-
schiedenis waarover ze het in de vol-
gende vijf uur wil hebben: India, van 
1937 (vlak na de verpletterende ver-

Atmosfeer 
Het Théâtre du Soleil speelt mo-

menteel namelijk L'Indiade ou l'Inde 
de leurs Rêves van Hélène Cixous, 
meteen een nieuwe samenwerking 
met deze auteur na de ook bij ons zo 
o p g e m e r k t e L'Histoire tenible mais 
inachevée de Norodom Sihanouk. D e 
hele ruimte van de Cartoucherie ver-
wijst dan ook naar India. Op de ach-
terste muur van de publiekshal is een 
immense kaart van het Verre Oosten 
geschilderd met vermelding van de 
belangrijkste steden en gebieden van 
India en Pakistan en met helemaal 
rechtsonder ook nog Cambodja dat 
extra gemarkeerd is. Verder worden 
er ook lekkere Indische hapjes geser-
veerd en is er ook nu weer het aparte 

Theaterrealiteit 
Para l le l m e t Sihanouk (cf. Etcetera 

14/86 p. 30-32) wordt historische 
exactheid en nuance door Hélène 
Cixous af en toe ondergeschikt ge-
maakt aan haar theaterrealiteit. Wie 
als toeschouwer bij een dergelijke 
produktie op zoek gaat naar een pre-
ciese reconstructie van de complexe 
ontstaansgeschiedenis van India en 
Pakistan komt van een kale reis thuis. 
L'Indiade is geen objectief docudrama 
en pretendeert ook geenszins dat te 
zijn. Dat blijkt ook al uit de inleiden-

Een bezoek aan het Théâtre du 
Soleil van Ariane Mnouchkine ge-
huisvest in de "Cartoucherie", een 
oude kruitfabriek ergens midden in 
de bossen van Vincennes, blijft een 
aparte belevenis. Als je vroeg genoeg 
komt, zit het hele gezelschap nog 
samen te eten in een tot refter omge-
doopte barak, er wordt afgeruimd en 
(gratis) koffie geschonken aan de 
moedige, maar meestal tevergeefs, 
wachtende kandidaat-toeschouwers 
die hopen op een retourticket om 
alsnog binnen te geraken. Wie wel 
een kaartje heeft, gaat mee in de rij 
staan om (na langs de steevast kaart-
jes scheurende Ariane Mnouchkine 
zelf gepasseerd te zijn) zo snel moge-
lijk een goed zitje te reserveren op 
één van de banken van de net her-
metste tribune. Daarna is er nog vol-
op tijd om rustig de sfeer van de 
produktie te snuiven. Letterlijk trou-
wens, want de geur van brandende 
wierookstaafjes verwijst al onmisken-
baar naar het oosten, naar India. 

kiezingsoverwinning van de congres-
partij van Nehru) tot en met 30 janua-
ri 1948 (de moordaanslag op de Ma-
hatma Gandhi door een extremisti-
sche hindoe). Binnen die periode 
staat de onafhankelijkheidsstrijd van 
de Indische archipel centraal met de 
machtsovergave van de Britten, via de 
oprichting van twee staten (India en 
Pakistan), als uiteindelijk resultaat. 
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de tekst van Hélène Cixous bij haar 
tekstuitgave. Daarin schuift ze de 
"liefde" naar voren als motor van dit 
drama. Een toch wel vreemde "man-
tel der liefde" om de met zoveel bloed 
besmeurde burger-, rassen- en ge-
loofsoorlogen mee te bedekken. Ge-
weld dat tot op de dag van vandaag 
onverbrekelijk verbonden blijft met 
deze Indiase onafhankelijkheidsstrijd 
en de kunstmatige politieke scheiding 
van India en Pakistan. 

Bovendien neigt Cixous soms tot 
moraliseren. Vooral bij een figuur als 
Gandhi ligt dat gevoelig, mede door 
bijvoorbeeld zijn respectabele ouder-
dom en zijn schamel uiterlijk die hem 
gemakkelijk tot een ietwat meelijwek-
kend personage zouden kunnen redu-
ceren. Zijn stellingen en denken als-
ook zijn concrete daden, gebaseerd op 
een uiterst consequente logica, maak-
ten Gandhi echter tot een geweldig 
sterke persoonlijkheid die elk com-
promis afwees. De draagkracht van 
zijn optreden en de middelen (bij-

voorbeeld zijn herhaalde hongersta-
kingen) die hij aanwendde om zijn 
principes te realiseren, komen binnen 
L'Indiacle wat te mager over. 

Zoals Ariane Mnouchkine in het 
hierna afgedrukte interview zegt, wou 
ze bewust de hele geschiedenis met 
alle belangrijke politici aan bod laten 
komen. Alleen zweeft bet stuk nu 
ergens tussen inderdaad die histori-
sche realiteit (de opeenvolgende fei-
ten) en een gepersonifieerde ge-
schiedschrijving (rond de figuur van 
Mahatma Gandhi). Als men bij de 
SV/)fl/ioz/£-produktie de figuur van No-
rodim Sihanouk als kapstok voor de 
recente geschiedenis van Cambodja 
optimaal bruikbaar vond, dan lijkt het 
binnen de behandelde periode 1937-
1948 in deze Indiase context even 
zinvol om eerder rond Mahatma Gan-
dhi een stuk te schrijven. Zeker reke-
ning houdend met het centrale "lief-
de" — thema had Gandhi — met zijn 
extreme afwijzing van elke vorm van 
geweld, met zijn totale tolerantie-
toch wel als exemplarisch voorbeeld 
dienst kunnen doen. 

Totaalspektakel 
Desalniettemin is L'Indiade 011 Tin-

de de leurs Rëves e e n m e e s l e p e n d 
totaalspektakel geworden, een vol-
waardige opvolger van de Sihanouk, 
waarvan toch nog wel sporen overblij-
ven. Bij George Bigot als Nehru werkt 
de Sihanouk-referentie bijvoorbeeld 
nog sterk na, al is dat gezien die 
enorme acteerprestatie van Bigot in 
de titelrol van Sihanouk niet onlo-
gisch. Ook als publiek draag je je 
eigen kijk-verleden mee. 

Qua speelstijl, scène-opbouw en 
globale structuur zijn er eveneens dui-
delijke raakpunten met de Sihanouk: 
er zijn de flitsende scènewisselingen 

Boven: Nehm en 
Gandhi 
Onder: de Mahatma 

ondersteund door de ook nu weer 
omnipresente live-muziek van Jean-
Jacques Lemêtre; er is het met een 
minimum aan attributen (een matras, 
een tapijt, of een paar kussens) sugge-
reren van uiteenlopende locaties; er 
zijn de mooie uitlopen van scènes met 
personages die binnen een heel 
"reële" tijd afgaan, wat de toeschou-
wer ruimte geeft om het voorafgaande 
toch even te assimileren. Voorts valt 
ook bij L'Indiade weer de enorme zin 
op voor het detail als het erop aan-
komt om een zo geloofwaardig moge-
lijk fysiek beeld van die toch bekende 
historische personages te transfereren 
naar het publiek toe. Vooral Mahatma 
Gandhi, gespeeld door de Chileense 
acteur Andrès Perez Araya, komt op 
dit vlak zeer overtuigend over. 

Ten slotte is er het enthousiasme 
waarmee deze lange voorstelling ge-
speeld wordt en nauw daarbij aanslui-
tend het volledig achter deze produk-
tie staan van alle betrokkenen. Dit 
heeft wellicht te maken met het pro-
jectmatig werken van Ariane 
Mnouchkine binnen haar Théâtre du 
Soleil . L'Indiade ou l'Inde de leurs 
Rêves is duidelijk ook de realisatie van 
een van haar dromen. Dat blijkt ook 
bij het interview: Mnouchkine koes-
tert haar produkties als kinderen. Ze 
is nog ontroerd over het onthaal van 
de Sihanouk in Amsterdam en Brussel 
nu bijna twee jaar geleden. De Hallen 
van Schaarbeek vindt ze trouwens een 
schitterende ruimte, zeker voor het 
soort theater dat zij brengt. Dat zij 
met L'Indiade graag opnieuw Brussel 
zou aandoen, lees je in haar ogen. 
Voor het Belgisch publiek zou het in 
ieder geval uiterst boeiend zijn om de 
continuïteit binnen het werk van het 
Théâtre du Soleil te kunnen volgen. 

Alex Mallems 
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Ariane Mnouchkine 
tijdens een repetitie 

— Foto's Martine 
Franck, Magnum 

Vamvaar komt die interesse voor In-
dia en waarom maakt u er precies nu 
een spektakel over? 

"Ten eerste is er de affectie, de 
liefde die we reeds zeer lang koeste-
ren voor India. Wat specifiek de ge-
schiedenis van de afscheuring (tussen 
India en Pakistan) betreft, die kenden 
we een heel klein beetje. Die interesse 
is ergens evident: het gaat toch om 
één van de grootste tragedies van onze 
eeuw. Bovendien gaat het hier om een 
tragedie die nog helemaal niet beëin-
digd is — en dat is niet enkel in India 
zo, maar evenzeer bij ons. Ook hier 
heerst er een soort permanente nei-
ging naar afscheuring, alsof zo'n drang 
inherent aanwezig is bij de mens. 
Sommige politieke leiders verzetten 
zich ertegen, anderen moedigen die 
dan weer aan. Daarom lijkt het mij 
een theatraal thema par excellence. 
Het Théâtre du Soleil beweegt zich 
altijd rond dergelijke historische the-
ma's, thema's die zowat de geschiede-

nis van de mensheid vertellen." 

Er was de noodzaak om een theater-
tekst te schrijven vooraleer het spektakel 
zelf gecreëerd kon worden. Hoe verliep 
de samenwerking met Hélène Cixous? 

"Dat ging heel eenvoudig: ik heb 
haar gewoon dat thema voorgelegd, 
hoewel we helemaal bij het begin 
eigenlijk dachten een stuk te maken 
rond de figuur van Indira Gandhi. We 
kwamen echter al heel gauw tot de 
conclusie dat we eerst de voorafgaan-
de periode moesten behandelen: Indi-
ra Gandhi — met haar kwaliteiten en 
haar zwakheden — zou anders totaal 
onbegrijpelijk overgekomen zijn. Hé-
lène Cixous heeft dus haar tekst ge-
schreven en die bij het begin van de 
repetities aangepast, zoals dat met de 
meeste theaterteksten het geval is." 

Er is altijd het visualiseren, het tot 
theater maken van een tekst. Zijn er in 
de loop van de repetities fundamentele 

wijzigingen dooigevoerd binnen die 
tekst? 

"Het stuk is aangepast, maar dan 
eerder wat de stuctuur, dan wel wat de 
tekst betreft. De zinnen zelf zijn niet 
of nauwelijks veranderd. De architec-
tuur van het stuk daarentegen is wel 
sterk geëvolueerd. In de loop van de 
repetities heeft Hélène Cixous eigen-
lijk ontdekt wat een enorme vrijheid 
haar geboden werd, een vrijheid die ze 
niet optimaal geassimileerd had of 
waarvan ze onvoldoende geprofiteerd 
had tijdens het oorspronkelijke 
schrijfproces. Door de latere aanpas-
singen werd het geheel steeds eenvou-
diger, soepeler." 

Wat is er gedaan om India als land 
met zijn volk, zijn tradities en gewoontes 
beter te leren kennen? 

"We hebben gedaan wat binnen 
onze mogelijkheden lag. Dat wil zeg-
gen: heel veel gelezen. Hélène Cixous 
en ik zijn ook verschillende keren naar 

Ariane Mnouchkine: 

"De vorm moest bijna het 
verwerpen zijn van elke vorm" 
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