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Warre Borgmans brengt deze mo-
noloog in de juiste sfeer door het 
beklemmende van de inhoud ook in 
zijn acteerwijze in te bouwen. Hij 
speelt (net als de vader en de dochter) 
met een masker op en zit vastgekluis-
terd in een fleurige relax-zetel. Deze 
immobiliteit reduceert zijn expressie-
middelen tot vooral de handen en de 
stem. Het besef van deze beperktheid 
opent echter nieuwe perspectieven 
aan ui tdrukkingsmogeli jkheden: de 
ingehouden zegging en de verkramp-
te, soms wat beverige handen geven 
optimaal de gevoels- en leefwereld 
van de oude man weer. Borgmans 
vervalt nooit in van die kunstmatig 
gechargeerde oude-mannetjes-thea-
tertics, maar levert een volgehouden 
beheerste en geconcentreerde acteer-
prestatie af. Het gevoel van isolatie, 
het verstarde, het vastzitten van dat 
personage in zichzelf, in zijn verleden, 
komen daardoor aangri jpend en ge-
loofwaardig over. Een eventuele 
overdreven inleving wordt bij het slot 
afgebouwd : het masker wordt (letter-
lijk) afgenomen, Warre Borgmans 
laat zijn acteursintonatie vallen en 
relativeert de zin van de voorstelling. 

Beckett a la Bogaerts : theater met 
een zinnige visie èn op de traditie van 
het theater van het absurde, èn op 
theatermaken vandaag zelf. 

Alex Mallems 

G L O E I E N D E K O O L T J E S of 
AS EN PUIN 
auteur : Sam Bogaerts naar Samuel 
Beckett ( 'Embers ' ) ; g roep : De 
Witte Kraa i ; regie : Sam Bogaerts; 
spelers: Warre Borgmans, Antje de 
Boeck, Philip Ceulemans 

(1) Luk Van den Dries besprak deze 
'Honger ' in Eicelera 6. 

A K T 
Antwerpen 

Agatha 

gebruikt die geen enkele begrenzing 
opleggen. 

Tegen beter weten in heb ik de 
AKT-produkt ie met dezelfde maat 
gemeten. Voor deze voorstelling lijkt 
des jeux limit és een meer gepaste 
ondert i tel : limieten kenmerken haar. 
Omgrenzing vond ik terug in het 
decor. Een rechthoekig blauw vlak 
steekt af tegen de ruwe witte kelder-
muur. Het verwijst o.a. naar de 
onvoorspelbare, wijdse zee (een ty-
pisch durasiaans thema). Daarvoor 
hangt een kleine, verlichte wereldbol: 
zelfs universaliteit wordt netjes afge-
rond. In de ruimte twee heren in 
keurig confectiepak en modieus ge-
streepte slippen. Hun taal is afge-
borsteld. Gesten onderstrepen hun 
woorden. Hun bewegingen zijn ge-
maniëreerd, uitgemeten. 

Dit spel raakt voortdurend gren-
zen, rekt uit, maar doorbreekt nooit. 
Topspanning wordt bewerkt door 
melo-nummertjes die ontspannen. 
Pijnlijk-scherpe kanten worden afge-
rond. Het ruikt dan ook naar verre-
gaande bezorgdheid wanneer men de 
toeschouwers — bij het afdalen naar 
de kelders van Illusie, waar het 
allemaal moest gebeuren —herhaa l -
de malen waarschuwt zich niet "voor 
het hoofd te s toten." Als ik mij toch 
enigszins onwel voelde, dan is dat niet 
omdat i.p.v. Hij en Zij twee mannen 
spelen. Ik misken allerminst de 'vrou-
welijkheid' in mannen die men hier 
wil benadrukken. Maar A K T verwis-
selt zonder ruimte te laten voor 
uitwisseling. Binnen zo nadrukkelijk 
omlijnde grenzen lijd ik aan adem-
nood. 

Marijke Caris 

A G A T H A 
auteur : Marguerite D u r a s ; g roep : 
A K T ; regie en vertaling: Ivo Van 
Hove ; decor en licht: J an 
Versweyveld; dramaturgie : Peter 
van Kraa i j ; produktie : Karl 
Desloovere; techniek : Koen Ver-
hoeven, Ruud Van der Pluijm ; 
spelers: Mare Bombeke, Philip 
Watrin 

Area 
Gent 

Zes personages op 
zoek naar een auteur 

Toen Zes personages op zoek naar 
een auteur in 1921 te Rome gecreëerd 
werd, stond de zaal overhoop. Het 
publiek was zo gefrustreerd door de 
weigering om 'theater zoals te ver-
wachten is' te bieden, dat het balda-
dig werd. Een paar maanden later 
kwam het schandaalstuk in Milaan 
op de affiche, en daar werd het 
meteen een triomf. Het stuk van 
Pirandello zou in de jaren twintig en 
dertig het succesrijkste avant-garde 
stuk van zijn tijd blijken te zijn. In 
Duitsland zorgde Max Reinhardt 
voor een schitterende opvoering en in 
Parijs voegde George Pitoëff nog een 
paar regiestunts aan de oorspronke-
lijke tekst toe. 

Luigi Pirandello had voor zijn 
stuk een interessant uitgangspunt 
bedacht : in een theateropvoering zijn 
er steeds verschillende grootheden 
met elkaar in conflict : aan de ene 
kant zijn er de personages, dat wil 
zeggen de 'oorspronkeli jke ' substan-
tie, die alleen maar als een gedachte 
bestaan. Deze wereld van de verbeel-
ding kan slechts tot materie gedwoh-
gen worden, als een sch rijver bereid is 
deze wereld in woorden te vatten. 
Maar , zo vond Pirandello, dat neer-
schrijven is niet de creatieve daad, het 
is reeds een verslag van wat daaraan 
voorafgaat . Als de schrijver dan een 
tekst heeft, geeft hij deze door aan 
theatermakers. Zij geven de tekst 
gestalte, maar wat een acteur van een 
personage maakt , heeft niets met het 
origineel te maken. De acteur mislukt 
altijd, en daarom is de schrijver ook 
zo diep ontgoocheld als hij de be-
lichaming van zijn ideaal ziet. 

Bij Pirandello ging dat terug op 
een persoonlijke ervaring. Hij zei zelf 
dat hij altijd door personages ge-
plaagd werd. Dat ze, als het ware, zijn 
werkkamer binnenstapten en een ei-

Zei personages op zoek naar een auteur (Arca) - Foto Kristin Daels 
Het gebeurde in de villa Agatha. 

Een broer en een zus overtraden de 
regels van het maatschappelijk spel. 
Toen werd alles toegedekt, maar nu, 
vele jaren later, ontmoeten Hij en Zij 
elkaar opnieuw, in hetzelfde huis. 

Ditmaal vond regisseur Ivo Van 
Hove het incest-thema bij Marguerite 
Duras. Een trouwe vertaling vormde 
zonder veel knipwerk de aanzet voor 
een gelijknamige produktie. De regis-
seur las wèl eigenzinnig genoeg om de 
o zo potentiële tekst van Duras met 
eigen dramaturgische middelen in akt 
te brengen. 

Duras zelf betitelde de filmische 
vertaling van haar tekst veelbeteke-
nend Agatha ou les lectures illimitées. 
In haar regie vervagen louter sfeer-
beelden en monotone off-stemmen de 
fixatie van de geschreven tekst. Het 
liefst had ze woorden en beelden 

gen leven leidden. Men vertelt dat hij 
in die werkkamer voortdurend aan 
het praten was met honderd stemmen 
en duizend gelaatsuitdrukkingen, 
omdat hij alle personages zelf was. 

Pirandello had eerst het plan 
opgevat om een roman te schrijven, 
maar later vond hij het een geschik-
tere materie voor een stuk. Zijn tekst 
begint dus met het dagelijkse leven ; 
acteurs en regisseur zijn aan het 
repeteren. Plots gaat de deur open en 
personages stappen binnen. Ze heb-
ben een vreselijk verhaal te vertellen, 
maar geen schrijver is bereid om dat 
verhaal op papier te zetten. Daarom 
trachten ze de situatie te forceren, en 
stappen ze maar recht op een regis-
seur af met de vraag: Speel ons. Het 
uitgangspunt is dus boeiend en speels, 
maar, vraagt men zich af, welk soort 
verhaal hebben deze personages aan 
te bieden ? Ook hier verwerkte Piran-
dello elementen uit zijn eigen leven. 
Dat was getekend door gevoelens van 
schaamte en schuld. Pirandello was 
getrouwd met Antoniet ta, die zieke-
lijk jaloers op hem was. Op zeker 
ogenblik beschuldigde ze haar doch-
ter ervan dat ze een incestueuze 
verhouding met haar vader had. 
Lietta, de dochter, was hierdoor zo 
overstuur dat ze met een kleine 
revolver zelfmoord wilde plegen. 

Deze thematiek wordt in Zes 
personages verwerkt, maar dank zij 
de technische vondst van Pirandello, 
op talloze manieren vervormd en 
verknipt, zodat de toestand slechts 
met horten en stoten, en soms vrij 
chaotisch aan de toeschouwer wordt 
meegedeeld. En hier bereikt Pirandel-
lo een interessant thea te rmoment : 
het schandelijke verhaal wil verteld 
worden, maar de eigenlijke tekst van 
het stuk stelt die vertelling zolang 
mogelijk uit. Het is ook duidelijk dat 
een paar momenten de volle aandacht 
kri jgen: het gaat in de eerste plaats 
om het aankondigen, herbeleven en 
tenslotte tonen van een taboemo-
ment : de vader die zijn dochter 
seksueel benadert. Het is de anekdote 
die én het stuk tot noodzakelijkheid 
dwingt, en die door het stuk tezelfder 
tijd onmogelijk wordt gemaakt. Mis-
schien wil de schrijver dit verhaal niet 
schrijven, omdat het hem aan moed 
ontbreekt om het leven, in al zijn 
ontoelaatbaarheid, op het toneel te 
tonen. 

Voor een regisseur betekent het 
stuk een grote uitdaging, omdat het 
zoveel registers bespeelt: dit gaat van 
ironie, naar commentaar , naar emo-
tionele uitbarstingen en melodrama-
tische scènes. Al deze stemmingen 
lopen door elkaar, zodat het moeilijk 
is om én alle momenten zuiver te 
realiseren, én ervoor te zorgen dat het 
stuk toch organisch voortschrijdt. 
Om het iets makkelijker te maken 
heeft Pirandello, als ervaren theater-
man, aan zijn stuk zelfde logica van 
het politieverhaal gegeven, waarbij de 
waarheid stukje bij beetje wordt 
onthuld. 

Bij Arca heeft Pol Dehert de tekst 
genomen, zoals hij er staat. Dit keer 
heeft hij er geen dramaturgische 
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