
ROBERTO CIULLI 

Roberto Ciulli is een Italiaan die in 
Müllheim een nieuw gezelschap 

heeft gesticht. Iets tussen een privé-
en een officieel theater met zowel 

een produktieve als een receptieve 
werking. Een autonoom theater, 

structureel én artistiek. Fo en 
Strehler zijn de antecedenten. 

Pasolini, Fellini en IJeckett kleuren 
de sfeer. 

Foto Birgit Hupfeld 

Regis seur R o b e r t o Ciulli n o e m t 
zichzelf graag een Italiaanse gastarbei-
der in het rijke Duitse theatersysteem. 
Of een Hegeliaans filosoof die in de 
spektakelkunsten terecht gekomen is. 
In elk geval een vreemdeling die zich 
niet zonder meer neerlegt bij bestaan-
de structuren en geplogenheden, maar 
overal fundamente le vragen bij stelt. 
Zijn zoektocht naar essentieel theater 
bracht hem weg van de rijke Duitse 
theaterfabrieken naar een eigen klein-
schalige meer a u t o n o m e groep, het 
Theater a/d Ruhr , dat op enkele jaren 
tijd tot de belangrijkste theaters in 
Duitsland gerekend wordt. Waarde-
ring die zich uitdrukt in dee lname aan 
het Berlijnse Theater t re f fen , in de titel 
van ' i n t e r e s s a n t s e g e z e l s c h a p van 
1988', in grote buitenlandse festivalre-
putatie, en vooral in afgeladen laaien-
de voorstel l ingen. Een por t re t van 
deze Milanees in het Ruhrgebied. 

Gas tarbe ider Ciulli stamt uit een 
hoogburgerlijke familie, en kreeg een 
strenge katholieke opvoeding: spreek-
verbod aan tafel en speelverbod met 
andere kinderen. Een jeugd getekend 
door hardheid, discipline en onder-
drukking. I Iet zijn jeugdherinneringen 
(beelden/ trauma's) die nog zijn pro-
dukties bevolken en materiaal leveren 
voor zijn theatrale nachtmerries : in 
Kaspar b.v. uit zich dit, naast allerlei 
andere soorten africhtingsriiuelen, in 
een masceradcscene waarin een wolfs-
priester schaapskindcren onderwijst , 
een pantomime van dril en bestraffing, 
een karikatuur uit het rijke roomse 
leven. De Italiaanse barokke vorm van 
katholicisme lijkt ook de verbecldings-
bron geweest voor Ciullis Bacchanten 
dat begint met een kitscherige kruisi-
ging en eindigt met een laatste avond-
maal. 

Hoe komt een zuiderling met een 
traditie van Fo en Strehler in het Noor-
den terecht? 

Hegel 
"Toeval," zegt Ciulli. Voorbes temd 

tot een academische carrière, met een 
proefschrift over Hegel op zak, komt 
hij in aanraking met het absurde thea-
ter en sticht een eigen gezelschap, II 
Globo dat in de beste volkslheatertra-
dilie in een tent en met een navenant 
r e p e r t o i r e Mi l aan r o n d t r e k t . E e n 
zwaar hartinfarct maakt bruusk een 
einde aan het theateravontuur , bijna 
aan zijn leven ook. Geen zin in een 
burgerlijk bestaan, trekt hij naar Span-
je, Frankrijk, Duitsland, waar hij aan 
de kost komt met allerlei baantjes. Be-
landt uiteindelijk in Gött ingcn waar hij 
toch weer, als belichter nu, aan het 
theater terecht kan. Hij laat van zich 
h o r e n b l i jkbaar , want in geen tijd 
brengt hij het tot huisregisseur en kan 
hij beginnen meedraaien in de gevulde 
carrousel van het Duitse stadstheater. 
Het succes in Gött ingcn voert onmid-
dellijk naar een topgezclschap, het 
Stadt thcater Köln, waar hij als regis-
s e u r en c o - d i r e c t e u r g e ë n g a g e e r d 
wordt. Vandaa r gaat het naar Düsscl-
dorf om ten slotte uit te monden in de 
oprichting van een au tonoom klein ge-
zelschap, het Thea te r an den Ruhr . 

Ciulli : "Mijn ervaring met de grote 
stadstheaters in Duitsland was erg ne-
gatief. Als directeur van het Keulse 
theater, ruim betoelaagd met 30 milj. 
DM, heb ik ondervonden dat de struc-
tuur van deze grote theaters de kunst 
in de weg begon te s taan. In het Duitse 
theatersysteem -het rijkste van de we-
reld, een voorbeeld ook voor vele an-
dere landen- slaan de kunstenaars in 
dienst van het enorme apparaat , de 
techniek en het abo-systcem i.p.v. dat 
de s l ructuur zich aanpast aan de artis-
tieke opties. Dat veroorzaakt sinds de 
jaren '70 een steeds verergerende crisis 
in hel t h e a t e r : van de vaak meer dan 
twintig produktics die een stadstheater 
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