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Twaalfde editie van de Europese Theaterprijzen in Thessaloniki

zeker bijgedragen heeft tot zijn internationale 
doorbraak. Zijn werk werd op slag bekend bij 
critici uit zowat alle landen van de Europese 
Unie. Bovendien zorgt de organisatie ervoor 
dat de bekroonde kunstenaars hun werk ook 
kunnen tonen. In het geval van Simons was 
dat Twee Stemmen, gebracht door Jeroen Wil-
lems in virtuoos Engels. Een andere belang-
rijke theatermaker was Romeo Castellucci, van 
wie ik het werk voor het eerst zag op zo een 
bijeenkomst (ook al werd zijn versie van Hamlet 
toen door vele critici op veel scepsis of zelfs 
afwijzing onthaald). 
 Dit jaar waren de nieuwe stemmen die van 
Rimini Protokoll en Krzysztof Warlikowski, 
theatermakers die in ons land door het Kun-

stenfestivaldesArts werden geïntroduceerd. 
De bijeenkomst van vier dagen heeft een ei-
genaardig verloop. De activiteiten beginnen 
om 10 uur ’s ochtends en lopen door tot in de 
avond. Wanneer iedereen suf is van het luiste-
ren en spreken – want de uitwisseling tussen 
de deelnemers rond het buffet is één van de 
interessante aspecten van het gebeuren – volgt 
er nog een voorstelling. Als die dan om 22 uur 
begint met de aankondiging dat ze drie uur 
zal duren, zakt de moed wel in de schoenen. 
Een erg verstandige programmering kan je het 
niet noemen.
 Alle kunstenaars worden uitgebreid aan de 
deelnemers voorgesteld. Maar de gekozen for-
mule werkte zeer frustrerend. Op het podium 

werden soms tien mensen verzameld, die onder 
het goedziend oog van de Franse theaterwe-
tenschapper Banu hun verhaal deden. Daaruit 
kan je hier en daar interessante informatie 
rapen. Soms krijg je niet meer dan persoonlijke 
herinneringen, dan weer een korte lezing. Dat 
dit geen erg vruchtbare gang van zaken is, bleek 
het sterkst uit de sessie rond Warlikowski. Toen 
iedereen zijn verhaal had gedaan – een criticus, 
een aantal van zijn Poolse acteurs, de scenografe 
 – was het de beurt aan de regisseur zelf, maar die 
had toen nog maar weinig zin om heel actief deel 
te nemen. 
 Wat in de verschillende gesprekken terug-
keerde, is het belang van de hechte band 
tussen een regisseur en zijn medewerkers. 
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