
digst mi jn pi jnl i jke rug na vier u u r ver-
velend toneel. (De Franse kritiek zag hier 
zeer d iepzinnige exper imenten in.) He t 
d iep tepunt werd bereikt bi j Measure for 
Meastire, een stuk dat in Brooks eerste pe-
riode tot een vuurwerk van invallen zou 
geleid hebben, maar dat hier gereduceerd 
werd tot een blanke zegging van de tekst. 
Wat hierbi j onderzocht werd en waarom 
hij, die eens zo een subtiel regisseur van 
de stem was, zich nu tevreden stelde met 
honderden versies van slecht gesproken 
Frans , was mi j een raadsel. He t is de tol 
die Brook bl i jkbaar graag betaalt om in-
ternationaal en dus 'op een hoger vlak' be-
zig te k u n n e n zijn. 

Als een opluchting bij dit fundamenteel 
onderzoek, dat tot niet veel meer dan ver-
schraling had geleid, kwam het n ieuws 
dat Peter Brook in 1978 even terug ging 
naar de R S C om er Anthony and Cleopatra 
te regisseren. De troep zelf had al heel wat 
onconvent ioneel werk geleverd onder de 
leiding van Trevor N u n n , maar vond het 
toch f i jn om t i jdens de repet i t ies in een 
kringet je te gaan zit ten en met Peter 
Brook voorbere idende improvisat ies te 
doen. De voorstelling zelf was wat stuur-
loos, met een paar onvergetelijke momen-
ten die de oude showman verraadden: 
er was bv. een feest dat tot een dyonisi-
sche bezetenheid werd opgedreven, maar 
daarnaast was er veel conventioneel thea-
ter, dat slechts af en toe plaats maakte 
voor ui tzonderl i jke acteursprestat ies: 
Jona than Pryce, één van Engelands 
sterkste jonge ta lenten, was een intrige-
rende Romeinse intellectueel als Caesar; 
Richard GrifFiths, de clown die de slan-
gen bij Cleopatra brengt , was subtiel 
griezelig-komisch en hielp Glenda Jack-
son om de sterfscène tot een groot mo-
ment op het theater te maken. He t geheel 
van de ver toning had evenwel weinig ge-
meen met de ui tzonderl i jke kwaliteit van 
Marat/Sade. N i e u w e technieken, andere 
inzichten in het tonee lmaken waren niet 
te bespeuren. M e n had het gevoel dat 
deze acteurs Brook niet echt nodig had-
den gehad om tot deze prestatie te komen: 
in de jaren zestig was Brook van vitaal be-
lang geweest, nu leek hij overbodig. 

Brook in Paris 
Wat doet Brook dan in Parijs , is de wat 

ontgoochelde vraag. He t an twoord daar-
op is bescheiden: af en toe een goede voor-
stelling maken, zoals zijn Tsjechov of zijn 
Carmen-versie en verder genieten van zijn 
nog steeds niet aangetaste reputat ie . Zo 
laat de carrière van Brook een curve zien 
van wonderkind tot instelling. O p die lan-
ge tocht is er veel verloren gegaan. M a a r 
dat wat moedeloze gevoel mag ons niet 
doen vergeten dat Brook in het verleden 
een behoorli jke reeks onover t roffen thea-
ter heeft afgeleverd. Deze magische kwa-
liteit ontmoet men nog alti jd in zijn 
spektakels uit de Pari jse t i jd , al is het erg 
sporadisch. M a a r precies omdat hi j nog 
altijd die magische m o m e n t e n kan tot 
stand brengen, bl i j f t men naar elke vol-
gende produkt ie van Brook ui tk i jken, 
want altijd is er de stille h o o p dat hi j zich 

van het gekozen ascetisme zal afkeren en 
de r i jkste kant van zijn verbeelding de 
vrije teugel zal laten. Als dit ooit nog eens 
gebeur t , zal het weer theaterfeest zijn. 
(Het hierna besproken Mahabharata 
bleek gelukkig weer een feest!) M a a r vaak 
lijkt het erop dat woorden als 'onderzoek' 
en ' l abora to r ium' , modewoorden van de 
toegevoegde waarde aan autori tei t , h e m 
op een dwaalspoor hebben gebracht , dat 
hij met verbetenheid , reeds vi j f t ien jaar 
lang, volgt. D e oogst ervan is te mager , 
als men rekening houdt met de mogelijk-
heden van zijn talent. De invloed van het 
onderzoekswerk is klein, nergens ken ik 
iemand die zich beroept op nieuwe inzich-
ten, die Brook zou aangeboord hebben . 

Les Bouffes du N o r d is geen cen t rum 
met grote uitstraling. Het is een plek waar 
le T o u t Par is ongemakkel i jk bij elkaar 
gaat zi t ten, meer niet; voor Peter Brook 
is dat niet genoeg. 

Zi jn beste werk heeft hij gepresteerd te-
midden van de contradict ies en de com-
plexiteiten van het Engelse theater . Zi jn 
internationale ambitie heeft eerder het ka-
rakter van een vlucht . Gelukkig zijn de 
belangri jkste m o m e n t e n van die onver-
getelijke Engelse arbeid op f i lm vastge-
legd: zo zullen de s t re lend-s t r iemende 
haren van Glenda Jackson over Patr ick 
Magees rug in Marat/Sade, of de ver-
scheurende , wanhopige kreet van Peter 
Scofield over zijn versmachte dochter in 
KingLear nooit meer verloren gaan. Om-
dat Brook deze beelden in het geheugen 
van de toneel l iefhebber heeft weten te 
b randen , zal hij , terecht , in de herinne-
ring voortleven als één van E u r o p a ' s 
meest begaafde regisseurs. 

Johan Thielemans 
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