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Maar schijn bedriegt. De symboliek
van het station waar nooit een trein
toekomt of de propaganda-waarde
van een linkse martelaar, daar gaat
het bij Louvet en Sireuil niet om. Zij
vertellen het verhaal van Waalse
mensen die Lahaut vergeten zijn of
nooit gekend hebben, die het al
moeilijk genoeg hebben met hun
persoonlijke problemen, en die tegelijk de morele en economische teloorgang van hun gewest ervaren. Als
Lahaut roept 'Ie socialisme n'est pas
un rêve, c'est une certitude,' dan
klinkt dit alleen nog cynisch. De
aanslag op Lahaut heeft voor jonge
mensen dezelfde betekenis als de
moord op Aldo Moro, of de bomaanslag in Bologna: blind en zinloos
geweld, maar ideologisch niet meer
relevant. Louvet en Sireuil stellen de
dialectiek van de geschiedenis ter
discussie, zij twijfelen aan de optimistische rechtlijnigheid van het historisch materialisme, zonder dit helemaal te verloochenen. De geschiedenis is een verhaal van strijd, van
tegenstellingen, alleen zijn de overwinnaars niet meer zo duidelijk. De
dialectische contradicties — individu
en groep, gezin en samenleving, verleden en heden— worden niet meer
opgelost door een transcendente
hoop. De tegenstellingen voltrekken
zich, maar er is geen vooruitgang: het
Waalse volk is zich niet meer bewust
van zijn historische opdracht. Het is
vanzelfsprekend dat Julien Lahaut
vergeten werd. Dit denkproces voltrekt zich bij de toeschouwer, het
wordt niet zomaar getoond. Bij iedere
scène vormt die toeschouwer het
station om tot een funktioneel kader
voor de dramatische handeling: het
station is nooit een station. Het
intelligente van dit toneelbeeld zit '111
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hierin dat dit telkens opnieuw mogelijk is: materiële elementen, zoals
licht- en geluidsregie, bereiden deze
perspectiefveranderingen voor. De
grootste verdienste van Louvet et
Sireuil is het effect van de voorstelling, of beter de effectiviteit. Zij doen
geen identificaties ontstaan met de
personages, zij kwellen evenmin het
geweten van het publiek, zij ontroeren nooit. Wel gaat de toeschouwer
meteen verbanden leggen met de
buitenwereld: het dramatisch gebeuren is zeer innig verbonden met een
realiteit, niet als een afbeelding ervan,
wel als een — hoofdzakelijk intellectuele— verheldering. Theater is niet
geïnteresseerd in de vervelende alledaagsheid, wel in een verklaring
d a a r v a n : wat zit er achter. Het is
echter aan de toeschouwer om conclusies te trekken, oplossing biedt het
theaterniet. Sireuil heeft metL'homme

qui avail ie soleil dans sa poclie theater
gemaakt zoals Bertolt Biecht het
nauwelijks effectiever had kunnen
doen. Hij heeft getoond dat het
epische theater, als grondhouding,
actueel blijft.
Klaas Tindemans

L ' H O M M E QUI A V A I T LE
SOLEIL DANS SA P O C H E
auteur: Jean Louvet, groep :
Théâtre du Crépuscule, regie :
Philippe Sireuil, dramaturgie:
Jean-Marie Piemme, décor:
Jean-Claude De Bemels,
spelers: Catherine Bady,
François Bartels, Sabra Ben
Arfa, François Beukelaers,
Silvie Milhaud, Janine Patrick,
Maurice Sévenant, e.a.

I
T

O

N

E

E

E
L

C

Controverse te
Gent
In Gent werd op 10 december j.l. een nieuwe theaterruimte
voorgesteld:
Controverse
(Burggravenlaan 87, tel. 091/21
95 37), ondergebracht in een
achterbouw die ooit een depot
of een atelier moet geweest zijn.
Controverse wil projecten opzetten 'die de integratie van
verschillende
kunstgebieden
mogelijk maken en die getuigen
van een sociale betrokkenheid.'
Eén van de o p korte termijn te
realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten
elk kader van subsidiëring — zo
snel mogelijk te komen tot een
eigen, beroepsmatig produktieproces, dank zij inkomsten uit
ledenbijdragen
en
reclame.
Concreet zal gestreefd worden
naar een naar vorm en inhoud
ongewoon theater, dat niet stijlgebonden is en evenmin aan
ideologische betekenissen vastzit.'
Controverse opent met De dood
van doctor Faust, een 'tragedie
voor het variété-theater' van
Michel de Ghelderode, vertaald
en geregisseerd door Lucas De
Bruycker. In het vooruitzicht
worden gesteld : Drijfzand (Les
Sables Mouvants) van JacquesPierre Amette (regie André Vermaerke) en begin volgend seizoen ÏDe Fetisjist,'van Michel
Tournier, een monoloog door
Jacob Beks, in een regie van
André Vermaerke.

R

I

T

I

K
C

U

S

.

.

Epigonenteater ZLV
Antwerpen
Reeds gewond en het
is niet eens oorlog
Aan het rijtje jonge regisseurs dat
zich de afgelopen twee jaar met
wisselend succes liet opmerken — Arne Sierens, Mark van Kerkhove, Paul
Peyskens, Ivo Van H o v e — dient
volledigheidshalve een collectief toegevoegd te worden: Epigonentheater
ZLV. Dit laatste staat voor Zonder
Leiding Van, en geeft meteen opzet en
toon van het werk aan.
De werkwijze van het Epigonenteater
is gebaseerd op improvisaties in
workshopverband. Dat leverde in de
eerste produktie geen onaardig resul-

taat op. Reeds gewond en liet is niet
eens oorlog — een titel die het poëzieverleden van de groep verraadt— is
opgebouwd uit een tiental spelsituaties die noch in een logisch verband
met mekaar staan, noch functioneel
naar een bepaalde plot leiden. Het
decor dat het beeld van een stadsjungle oproept, is een geschikt kader
voor het dreigende, beangstigende en
onwezenlijke spel. Eén constante
hierin: veel muziek van waaruit de
actie dikwijls vertrekt en die aanwijsbaar blijft in het ritmische, repetitieve
bewegingspatroon. 'Een
repetitief
beeldend muziektheater', noemen de
Epigonen zich, waarmee ze herinneren aan Hauser Orkater zaliger, wat
minder absurd, wat meer anarchistisch.
Het gebeuren en de vormgeving hebben vaak een symbolische ondertoon,
afgewisseld met realistische sequensen of elementen, en dat geeft het
pubiek ruim de gelegenheid om naar
eigen inzichten de puzzle te ordenen
en de handeling van een betekenis te
voorzien. De zes acteurs hebben het
echter niet gemakkelijk om gedurende meer dan een uur, met als houvast
slechts een klein brokje dialoog of
enkele flarden muziek, het gecreëerde beeld zuiver te houden. Met enige
slechte wil zou men kunnen zeggen
dat het stuk — d a t uiteindelijk de
opslorping van het individu in een
gelaten en geconditioneerde massa
als thema heeft — mutadis mutandis
aan hetzelfde euvel lijdt! Alleen Jan
Lauwers en Simonne Moesen slagen
er immers in binnen dat niet-verhalend geheel een duidelijke persoonlijkheid te ontwikkelen. Beiden, en
vooral laatstgenoemde, houden de
voorstelling recht. Simonne Moesen
is mede door een sterk en gevoelsgeladen stemgebruik, een actrice die
beter niet uit het oog verloren wordt.
De volgende produktie van de groep,
met als werktitel Een struisvogel is een

hele grote vogel die je kunt doden met
een hele kleine kogel, zal weer vanuit
workshops gemaakt worden. Misschien zou een regisseur die enige
afstand weet te houden van de scène,
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