
Ontmoeting met de Picasso van het theater 

Tadeusz Kantor, 
anarticst 

Nadat hij al een 
jaar met een 

studiebeurs in 
Polen had 

doorgebracht en 
cr talrijke theaters 

had bezocht, 
werkte Johan de 

Boose mee aan de 
organisatie van de 

Kantor-week in 
deSingel in 

oktober '86. In 
januari jl. reisde 

hij op 
persoonlijke 

uitnodiging van 
Tadeusz Kantor 

opnieuw naar 
Polen. Hij was de 

eerste stipendist 
in het Cricot 2 

theater. Hij 
werkte er als 

vertaler, hielp in 
de organisatie van 

de "Cricoteek" 
en volgde de 

allereerste 
repetities van 

Kantors nieuw 
spektakel. De 

afgedrukte foto's 
zijn genomen 

tijdens deze 
repetities. Een 

verslag van zijn 
indrukken. 

Het poortje van één van de gotische 
woningen in het hart van Krakau 
geeft uit op een tochtig trappenhuis, 
dat links naar het souterrain en 
rechts naar een rommelige kamer 
leidt, waar manuscripten, foto 's , 
paraplu's, schilderijen en boeken 
tot aan het plafond reiken. Tussen 
de dreigende klapstoelenmachine en 
de weemoedige blik van een kinder-
pop in een schoolbank ijsbeert de 
72-jarige Tadeusz Kantor. Het 
vriest dertig graden en het zweet 
staat op zijn slapen. Hij is niet de 
directeur van een theater en zijn 
Cricot 2 is geen Krakaus gezelschap. 
Cricot 2 is een begrip, even onaf-
hankelijk als onafscheidelijk van 
Krakau, een necropolis waar het 
Theater van de Dood niet toevallig 
ontstond. Souterrain en kamer vor-
men Kantors pakhuis van het ge-
heugen, waar hij eerder leeft dan 
werkt. In deze vertrekken, die her-
inneren aan de rommelmarkten van 
de Ghelderode of Bruno Schulz, is 
elke dag een gevaarlijke onderne-
ming, elke repetitie een roekeloze 
duik, en wie in deze atmosfeer te-
rechtkomt, wordt bijna werktuige-
lijk meegesleurd in de draaikolk. 
Cricot 2 is een koorts, waarin illusie 
en realiteit elkaar bekampen en 
overspoelen, een wondkoorts, aan-
gestoken door Kantors melancholi-
sche leefwereld. 

De weg naar theaters leidt dik-
wijls naar stomerijen, naar gediplo-

meerde regisseurs met aktentassen 
en protserige acteurs in dienst van 
de ambtenarij . In Kantors opslag-
plaats is er slechts een hoop vuile 
was, die geen stomerij nog kan 
schoonmaken, die zich "ergens tus-
sen vuilnisbak en eeuwigheid" be-
vindt, en in de blik van de Cricot 2-
acteurs glanst een joodse woestijn, 
een ontmoeting van speelsheid en 
lijden. 

Emoties 
Hoe kan de schelp van zijn lichaam 
de gloed van zijn geest weerstaan, 
denk ik, wanneer Kantor op 23 ja-
nuari 1987 de kelder van de Crico-
teek binnenstormt, in een lange 
zwarte jas en met een strohoed op 
het hoofd, uitgedost voor de aller-
eerste repetitie van zijn nieuw spek-
takel, met een energie waarin de 
twijfels en kwellingen van maanden 
teken- en denkwerk zich ontladen. 
Zijn verschijning heeft iets van een 
stervende, die in zijn laatste mani-
fest, zijn testament, alle krachten 
bundelt en niet de minste weerstand 
duldt. Hij heft het glas op Witkacy, 
op Majakowski, op Hlasko, op 
Garsjin, allen zelfmoordenaars uit 
de Slavische literatuur, en ploegt 
zich een weg door zijn zelfgemaakte 
poppen en objecten en door zijn ac-
teurs. Hij beveelt, eist, verbiedt, 
vloekt. Suggereert geheimen, wacht 

af , stelt uit, wanhoopt. Herleeft 
opeens, op zijn krukje, als Artaud 
in een Parijs cabaret, ontpopt tot 
een extatisch oud kind. 

"Als het stuk mij wordt, als ik 
het stuk word" , had hij me enige 
dagen tevoren toevertrouwd, "kan 
ik het geslaagd noemen". 

Dit zijn geen repetities, eerder se-
ances of hallucinaties, op geen en-
kele manier te herhalen, te vatten in 
methodologie, of te voorzien. 

Maar ondanks de emotionele 
voedingsbodem, ondanks de per-
soonlijke en grillige en egotistische 
motivering van de creatie, die hij-
zelf "demiurgie" noemt, en on-
danks zijn flirten met het toeval, zal 
Kantor, geheel onverwacht, rang-
schikken en berekenen. Opnieuw 
bewijst hij dat hij de twee krachtig-
ste stromingen van de avant-garde, 
constructivisme en surrealisme, op 
authentieke wijze heeft geassimi-
leerd en spreekt hij, nog vóór de re-
censenten het kunnen verzinnen, 
van een "constructivisme van emo-
ties". 

In het wakke souterrain zie ik de 
clown Kantor, die zich behaaglijk in 
zijn giftige taal wentelt, omringd 
door de getuigen uit het verleden, 
vertrouwde en verdrongen schim-
men, planmatig geordend in de 
chaos. Met een foto van zijn in Da-
chau vermoorde vader in de hand, 
maquilleert hij één van de poppen 
tot sombere schaduw, terwijl het fo-


