BERLIN BRUSSEL84
Theatertreffen
Dr. Ulrich Eckhardt is de baas van
de Berliner Festspiele. Hij beheert
daar 14 miljoen subsidies om het ene
festival na het andere te organiseren,
waaronder het jaarlijkse Theatertreffen. Tijdens de maand mei worden de
tien beste duitstalige theaterprodukties van het voorbije seizoen in WestBerlijn getoond. Produkties uit de
Bondsrepubliek, Oostenrijk en Zwitserland. De DDR doet— nog altijd —
niet mee. Een zevental critici vormen
een jury en hun keuze wordt niet altijd
in dank afgenomen: "Al jaren zoekt
men naar alternatieven voor het werk
van die jury dat inderdaad functioneert volgens het meerderheidsbeginsel. Zo kunnen produkties die wel
interessant zijn wegvallen en is er
uiteraard gevaar tot compromissen.
Maar het Theatertreffen heeft drie
aspecten. Het wil een ontmoeting zijn
van theatermensen en publiek. Maar
we moeten toegeven dat te weinig
Westberlijners aan kaarten komen.
Ten tweede moet het een vorm van documentatie zijn over wat er tijdens het
voorbije seizoen in het duitstalige
theater te beleven viel. Ten slotte moet
het ook de nieuwe tendensen tonen.
En dat vergt moed vanwege de jury."
Het Theatertreffen is inderdaad een
unieke gelegenheid om het beste van
het allerbeste op vrij korte tijd te
kunnen zien. Voor de theatermakers
zelf, vooral voor de regisseurs is een
uitnodiging van hun produktie de
bekroning bij uitstek, hun naam
wordt gevestigd of bevestigd, meteen
ook hun financieel voordeel, want
hun marktwaarde stijgt dan naar de
top.

tisch instrument is waarmee men de
werkelijkheid, de maatschappij en de
geschiedenis kan waarnemen en verklaren."
"Wij vormen inderdaad een kleine
redactie, dat verplicht ons hard te
werken, maar we hebben wel meer
dan honderd medewerkers. Wijzelf
proberen naar alles te gaan kijken wat
ons interessant lijkt, dat kan men
dikwijls al op voorhand plannen,
verrassingen worden ons dan door
plaatselijke medewerkers gesignaleerd. Eigen fotografen hebben we
niet en inhoudelijk zijn we totaal
onafhankelijk van de uitgeverij. De
normale verkoop is zowat 12.000
nummers, twee derde abonnementen.
Dat we ook in het buitenland worden
gelezen komt omdat we hoe langer
hoe meer over buitenlands theater
schrijven en omdat het Duitse theater
nog altijd een exemplarische functie
heeft en Theater Heute daarover veel
informatie verstrekt. Wij staan heel
dicht bij de theatermakers, daardoor
kunnen we meer nieuws doorgeven
dan de dagbladkritiek en worden we
zelf om de haverklap gevraagd om bij
een gezelschap te gaan werken, bijvoorbeeld als dramaturg. In de jaren
zeventig was onze invloed wel sterker
omdat we toen veel steun hebben

gegeven aan bepaalde groepen, maar
die relatie kan ook uit mekaar groeien
zoals nu bijvoorbeeld gebeurt met
Peter Stein en zijn Schaubühne."
"Ik geef toe dat wij, critici, veel te
weinig het werk van de 'Freien
Gruppen' gaan bekijken. Maar die
term zelf is al zo rekbaar. Sommige
groepen volg ik wel van dichtbij, zoals
de Tanzfabrik, die ook in Brussel is
uitgenodigd. Buitenlandse critici die
dikwijls ontgoocheld zijn over de
artistieke prestaties van die' Freien' in
West-Berlijn mogen niet vergeten dat
die groepen zich bij gebrek aan geld
vooral met inhoud bezig houden,
minder met de esthetische afwerking.
Tot een esthetische kwaliteit komt
men slechts op lange termijn, daarvoor is de wisseling van medewerkers
bij hen te groot. Wanneer ze dan op de
koop toe dezelfde stukken willen spelen als de grote gezelschappen, dan
kan men zelfs niet meer spreken van
concurrentie, de financiële discrepantie is al te opvallend. Maar men kan
ook in andere uitersten vervallen, zoals nu met Peter Stein gebeurt, in een
te perfect geoutilleerd theater is hij
zijn eigen stijl kwijt geraakt."
Pol Arias

Die drei Schwestern
(Schaubühne) — Foto
Ruth Walz

Theater Heute
Trendmaker van nieuwe theaternamen is evenwel het maandblad
Theater Heute. Voorheen in Hannover gevestigd, sinds een paar jaar naar
West-Berlijn verhuisd. Toen het blad
in 1980 zijn twintigste verjaardag
vierde kon men daarover leuke titels
lezen in de kranten. Het woord maffia
viel daarbij niet zomaar uit de lucht.
Jarenlang heeft het blad een consequente oppositie gevoerd tegen bepaalde gezelschappen en namen, nu
wordt het het regeringsblad genoemd
van het gevestigde theater. Nochtans
wordt het blad, waarop Etcetera zich
enigszins heeft geïnspireerd, gemaakt
dóór een bijzonder kleine ploeg, drie
redacteurs en één secretaresse. Michael Merschmeier, jongste redactielid : "Theater Heute is bijna 25 jaar
geleden ontstaan op initiatief van
Henning Rischbieter, die nog in de
redactie zit, van Siegfried Melchinger
en van de uitgever Friedrich. Hun
programma was dat theater een estheETCETERA 8/84
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