DOSSIER

OPLEIDING

In het dossier over
opleiding stellen
we als eerste
instituut de Studio
Herman Teirlinck
voor. De school
bestaat binnenkort
40 jaar en heeft in
die tijd zo'n 200
acteurs en actrices
afgeleverd. Luk
Van den Dries
schetst de evolutie
van de Studio en
had gesprekken
met docenten en
oudleerlingen.

Schrijven over theateropleiding is een delicate zaak. Je krijgt te
maken met instituten die al decennia op zich bestaan en die,
behalve in de eindprodukten, weinig van zich laten horen. Er
wordt nauwelijks aandacht besteed aan de doorstroming van
informatie naar de buitenwacht, zodat wat je van de opleidingsinstituten weet, bestaat uit flarden van horen zeggen. Terwijl
acteursopleiding juist een zeer secuur en fragiel proces veronderstelt waar met veel nuances en schakeringen moet rekening
gehouden worden.
Het is de bedoeling van deze reeks de eigenheden en verschillen
tussen de theaterscholen in beeld te brengen: hoe ze gegroeid zijn
en waar ze staan in het huidige theaterlandschap, zodat o.a. de
aspirant-acteur een duidelijkere keuzemogelijkheid geboden wordt.
Als eerste opleidingsinstituut stellen we de Studio Herman
Teirlinck voor, die ongetwijfeld de grootste en belangrijkste school
van het land is en die ook in Nederland een grote aantrekkingskracht heeft. Onmiddellijk botsen we daar met de geslotenheid en
het wantrouwen van het systeem: directeur Fons Goris weigert
beslist een interview: 'Ik ben niet van plan daarop in te gaan,
Etcetera ligt beneden mijn verwachtingen, ik heb er al genoeg
wrevel van moeten ondervinden. Het probleem is trouwens te
genuanceerd. Ik zal u een brochure sturen.' Veel hart en stramme
benen, zei Johan Thielemans over Vlaamse acteurs (1). Veel hart
en lange tenen kan je zeggen over Vlaamse directeurs.

Herman Teirlinck^ Fons Goris
en de anderen
De Studio
H o e oud is de theateropleiding in
Vlaanderen? Het conservatorium van
Brussel dateert van 1813, A n t w e r p e n en
G e n t volgden resp. in 1859 en 1860.
Voordien leerde men het vak op de planken. Theaterspelen was trouwens vaak
een familieaangelegenheid waarvan de recepten doorgegeven werden van de ene
generatie aan de andere. In de conservatoria ontstonden voordrachtklassen waar
men leerde 'declameren' o f ' g a l m e n ' , veel
meer werd van de acteurs en actrices ook
niet verwacht. D e eerste school waar het
toneelspel als autonome discipline onderwezen werd, werd in 1911 opgericht
in Gent onder impuls van LievevrouwC o o p m a n en stond o.l.v. Jan Oscar de
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Gruyter (van 1911 tot 1914) en L u c Van
de Putte (tot 1959). J . O . de G r u y t e r zag
het groot: 'Eigenlijk denken wij ons een
toneelschool als een onderdeel van een
Kunstuniversiteit, waar elke kunstsoort
als het ware een faculteit zou van uitmaken.' (2) De realiteit was bescheidener:
er werd enkel les gegeven op zondagmorgen en 's avonds in de week.

Herman Teirlinck
Een nieuwe stap in de ontwikkeling van
de theaterpedagogie werd in Brussel gezet: 'Een van de meest spectaculaire en
voor ons land uitzonderlijke verwezenlij-

kingen was de stichting van de toneelklas
bij het Hoger Instituut voor Architectuur
en Toegepaste Kunst ( T e r K a m e r e n ) in
1928.' (3) Deze afdeling werd opgevat 'als
een parallele instelling tegenover de to. neelafdeling van het Bauhaus o.l.v. Oskar
Schlemmer en Moholy-Nagy. De bedoeling was dat hier in een théâtre d'essai et
d'application een experiment met architecturale waarden o n d e r n o m e n zou worden.' (4) H e r m a n Teirlinck stond aan het
hoofd van de toneelafdeling. Hier zullen
zijn ideeën en methodes tijdens het lesgeven ontwikkeld worden.
H e r m a n Teirlinck spookt door de recente theatergeschiedenis als iemand die
docerend en zetelend in allerlei commis-

