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waarin de verteller op beslissende mo-
men ten zelf ingr i jp t , waarin met tijds-
verschil len tot in het onwaarschi jnl i jke 
gegoocheld wordt , al deze elementen hel-
pen Brook natuurlijk in het vermijden van 
vanze l fsprekende boodschappen . He t is 
niet voor niets dat deze techniek uit de 
Ind ische epiek, waarin voor tdurend de 
reali tei tsniveaus doorbroken worden en 
elkaar z ichtbaar beïnvloeden, via de 
Duizend-en-één-nacht, als stat ion tussen 
Indië en E u r o p a , s inds Cervantès ' Don 
Quichot, gemeengoed is geworden in de 
mode rne romanl i te ra tuur . 

N o c h t a n s is het niet alleen het verhaal 
zelf, zoals dat door Jean-Claude Carr ière 
is naverteld, dat deze genuanceerde, fun -
damentee l dubbelz innige indruk over de 
mythologie veroorzaakt . M e t name de 
wijze waarop Brook met zijn acteurs om-
gaat maakt de effectiviteit van dit tekst-
materiaal in de voorstelling uit. D e kennis 
en de ervaring, de wil om op ui tdagingen 
in te gaan, waarvan Brook in de veert ig 
jaar dat hij nu als theatermaker werkt blijk 
heeft gegeven, zijn daar zeker niet vreemd 
aan. M a a r vooraleer daar op in te gaan, 
een schets van het kader waarin deze spe-
lers evolueren. 

Steengroeve 
In Avignon werd de Mahabharata in 

een steengroeve gespeeld, een tiental kilo-
meter ten zuiden van de stad zelf. Deze 
scène lag enkele honderden meters van de 
hoofdweg, zodat je, samen met de andere 
toeschouwers , de indruk had een bede-
vaart te o n d e r n e m e n naar dit ad-hoc-
theater. Eenmaal op de tribune, zag je een 
met okerkleurig zand bedekte speelvloer, 
met daarin vooraan een kleine vijver, ach-
teraan een ovale vijver, die een rivier 
suggereerde, met loopplanken. L inks en 
rechts rotsformat ies , waarschi jnl i jk spe-
ciaal opgebouwd, en als ach te rgrond de 
ro tswand zoals die daar altijd staat, met 
verschi l lende niveaus, zodat er ook in de 
hoogte kon gespeeld worden . D e belich-
t ing, die eigenlijk weinig meer doet 
dan de dag van de nacht ondersche iden , 
respecteert volkomen het geel-bruine 
koloriet van deze omgeving. Ne t als de 
kos tuums overigens, die dezelfde hoofd-
t in ten hebben. T o c h verwijzen die 
kos tuums nog het meest naar de Indische 
oorsprong van het epos: in 'normale ' om-
s tandigheden zijn de personages gekleed 
in klassieke crème-kleurige tun ieken , 

zwart t i jdens de oorlogsscènes, en het 
gebruik van de bonte sari 's - hoewel de 
kleuren zacht blijven, nooit schreeuwerig 
worden - is voorbehouden voor de plech-
tiger momen ten , de hofscènes met name, 
en dan nog vooral voor de v rouwen . Je 
kan dus het spel nooit losmaken van con-
crete beelden van de Indische cu l tuur , 
maar h u n verwijz ing is niet nadrukkeli j-
ker dan die van het verhaal in de Mahab-
harata zelf. Hetze l fde is ook het geval 
voor de muziek , die citeert uit de ooster-
se muzikale esthetiek, die daar ook een 
a lgemene klankkleur uit p u u r t en met 
Indische en Arabische ins t rumen ten tot 
s tand komt , maar die nergens een directe 
verwijz ing bevat naar , zeg maar , Ravi 
Shankar en zijn epigonen, naar wat bij ons 
de connota t ie ' Ind i sche of oosterse mu-
ziek' oproept . D e voorstelling heeft nooit 
een bi jsmaak van cul tureel toer isme of 
exotiek. E r word t , dat lijdt geen twijfel , 
over een v reemde cu l tuu r ver teld, en de 
afs tand die ons daarvan scheidt wordt in 
de vormgeving ook behouden , maar het 
'onbegr i jpe l i jke ' van deze geschiedenis 
verwijst naar een meer a lgemene notie 
van lot en noodlot . He t myster ie is niet 
gebonden aan Indië , maar aan de gehele 

12 ETCETERA 12/85 


