
vooral zijn modelboeken. Hij had 
die zo gedocumenteerd dat iedereen 
die kon kopiëren. Ik heb dat eens 
geprobeerd met Herr Puntila und 
sein Knecht Matti, maar dat gaat 
niet, dat is te mechanisch." 
U maakt een onderscheid tussen 
mechanisch en organisch theater? 

"Dat is ontstaan vanuit een 
discussie met Benno Besson, toen 
we allebei aan het werk waren bij 
het Deutsches Theater. Ik mocht 
zijn werk maar ging regelmatig met 
hem in de clinch. Besson werkte 
veel meer dan ik van buitenuit. Hij 
speelt zijn acteurs veel voor. Een 
acteur vindt zoiets meestal te 
dwangmatig. Ik merkte hoe zo een 
produktie na de première leed aan 
kwaliteitsvermindering. Om dat op 
te vangen had Besson een 
'kwaliteitsbrigade' opgericht. Die 
vorm van brigades was toen een 
mode in de DDR. Ik schreef daar 
een boos pamflet over. Daarin 
voerde ik aan dat mijn produkties 
met de tijd meer kwaliteit kregen. 
Ik verklaarde dat vanuit de fysica. 
Een mechanisch systeem schept 
emtrofie, 'unordnung'. Juist zoals 
dat ook het geval is met de 
modelboeken. Bij een organische 
werking wordt informatie 
opgenomen vanuit het publiek, en 
dan gebeurt er een structurering 
naar boven toe. Theater is een 
produktieve eenheid van 
toeschouwers en acteurs. Daarbij is 
de repetitie slechts een hulpmiddel, 
een afspraak. De voorstelling zelf, 
het spelen brengt de creatieve orde 

tot stand. Daarom hou ik het meest 
van acteurs die niet zo goed zijn 
tijdens de repetitie, maar die hun 
duwkracht vinden vanuit de 
voorstelling zelf, de confrontatie 
met het publiek. Die acteurs 
trekken de andere mee na de 
première. Zo wordt 
ensembletheater gemaakt. Dat was 
ook het geval bij Brecht. Hij heeft 
geen theater volgens het leerboek 
gemaakt. Hij werkte met echte 
acteurs, komedianten. Die wisten 
niet eens wat een 
'Verfremdungseffect' was, dat 
woord bestond toen nog niet. Zij 
speelden wat ze roken en daar hield 
Brecht van ." 

'Geniaal' 
Hoe komt het dat regisseurs uit de 
DDR het zo goed doen in de 
theaters in de Bondsrepubliek? 

" In de DDR krijgen we een erg 
ambachtelijke opleiding. Daar 
wordt niet zoveel gezeverd. Hier 
heeft ieder over alles zijn mening. 
In de DDR hebben alle regisseurs 
een marxistisch basis meegekregen, 
beïnvloed door Brecht. En zelfs wie 
de inspiratie bij Stanislwaski gaat 
zoeken passeert nog langs Brecht. 
Wij spreken allen eenzelfde taal. In 
het westen heb ik al dikwijls 
gemerkt dat regisseurs niet eens een 
taal bezitten, of weigeren die te 
hanteren omdat ze zogezegd geniaal 
zijn. Acteurs moeten maar zien hoe 
ze met hen kunnen werken. Dat 

ambachtelijke kennen ze niet of 
willen ze niet kennen. Ook in de 
analyse van stukken speelt dat een 
rol. Wij hebben in de DDR een 
relatief goede dramaturgische 
opleiding gekregen als regisseur. Bij 
Brecht was het eerste dat aangeleerd 
werd een fabel schrijven, een 
verhaal vertellen." 
De accenten worden toch wel 
anders gelegd in de DDR ? 

"Dat is een volgend punt. Het 
lezen van een stuk is het 
belangrijkste, op dat ogenblik 
worden al de accenten gelegd en 
niet later. Een stuk leest men voor 
zichzelf. Dat blijft uw eigen visie. 
De visie van een ander kan niet met 
dezelfde kracht doorgezet worden. 
Om dat tegenover acteurs te kunnen 
verdedigen moet men zich met taal 
kunnen uitdrukken. Die manier van 
werken is sterker aanwezig in de 
DDR." 
Heeft u dan zelf spraakproblemen 
met regisseurs in het westen? 

"Ik vind ze allemaal 
verschrikkelijk 'geniaal'. Dat kan 
ook, maar toch wil ik met hen 
kunnen blijven praten. In de DDR 
wordt nog veel meer geprobeerd de 
auteur zelf te spelen, niet zichzelf. 
Proberen na te gaan wat hij gezegd 
heeft, in zijn tijd, voor zijn publiek. 
Wij hebben geleerd die zaken 
historisch te bekijken zonder die 
stukken historisch te willen 
regisseren. Die werken zijn groot 
omdat ze een eigen leven hebben, 
dat moet je opnieuw echt levend 

Boris Godoenov 
(Mun tschou wburg) 
- Foto Dieter 
Neubert 
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