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politieke en populaire trends die in
het verleden aan bod kwamen, verruimd tot het blikveld van een
moeilijk definieerbaar begrip als
volkstheater (Deel 1: "Variaties op
volkstheater"). Het tweede boekdeel registreert dan de uitingen van
de nieuwste avant-garde (Deel 2:
"Werken aan vernieuwing").
Als het de bedoeling was relevante momenten en fragmenten samen
te brengen die een impressie geven
van de theatersituatie in Vlaanderen in de jaren '80, dan zijn de samenstellers daar uitstekend in geslaagd. Men kan hoogstens bezwaren hebben tegen het onsystematische karakter van het onderzoek en
de niet altijd gemotiveerde keuze
van het materiaal, maar de gebruikte instrumenten zijn nu eenmaal die
van de essayistiek en niet die van
het historiografische of wetenschappelijke rapport. Wellicht is
het ook zo dat de geïndividualiseerde artistieke creaties die nu ons
theater stofferen, een meer individuele behandeling van de onderzoeker waarschijnlijk maken en zich
minder lenen tot gemeenschappelijke situatiedefinities. Ook het feit
dat de gedecimeerde werkgroep
steeds meer afhankelijk is van het
seminariewerk van studenten, heeft
wellicht zijn tol geëist.
Wat deze boekdelen dan onderscheidt van de vorige, is de afwezigheid van een gezamenlijk bepaalde
vraagstelling. In de vorige boekdelen werd het onderzoeksobject telkens vooraf geconstrueerd en werd
het theaterlandschap op gemeenschappelijke kennisbelangen onderzocht. Het initiatief lag bij de collectieve ondezoeksintentie.
In de nieuwe formule primeert
de persoonlijke analyse en de mededeling van "feiten" op de gemeenschappelijke situatiedefinitie. De
collectieve verantwoording is weggeëbd (een ontwikkeling die parallel loopt met die van het bestudeerde theater). Het is symptomatisch
dat de belangrijke begeleidende
teksten van Marianne Van Kerkhoven en Luk Van den Dries achteraan de boekdelen komen en niet
langer als initiatief maar als reflectie achteraf fungeren.
Soms gaat het initiatief zo duidelijk uit van de "feiten", dat de constructie van de onderzoekers ondoorzichtig wordt. De keuze van
het corpus dient zich aan als zo'n
evident " f e i t " , het krijgt geen expliciete motivatie. Toch kan het niet
de bedoeling zijn het theaterlandschap exhaustief te behandelen,
daarvoor zijn de referenties naar
het gevestigde theater te schaars.
Bovendien is het corpus ook niet
helemaal representatief voor het
vernieuwende theater alleen. Men
kan zich b.v. afvragen waarom de
produkties van protagonisten als
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Decorte, Epigonentheater en van
Gilis & Dehert er niet in voorkomen
en waarom Claus tot drie keer toe
ex negativo bij het onderzoek
wordt betrokken om dan vast te
stellen dat hij de bakens van film en
theater niet (meer) verzet.
Het eerste boekdeel bevat besprekingen van Vlaamse produkties, een reeks bijdragen over het
Duitse
volkstheater
(Horvath,
Fleisser, Kroetz) en over Fassbinders films. De bijdragen zijn gegroepeerd rond een aantal vertrouwde topics: de politieke farce
en de commedia dell'arte, het vrouwentheater, het volkstheater en het
melodrama.
Over de Vlaamse produkties onthouden we dat humor, farce, cliché, spektakel, catch en cabaret
zelf de focus van het politiek theater zijn gaan bepalen en de aandacht van de werkelijke problemen
afleiden. Dit geit zeker voor de
NTG-produkties met Corso, de
volksspektakels van de grote
schouwburgen, maar ook voor de
jonglerieën van Decleir en het INS.
De onderdrukking van de vrouw
blijkt een van de laatste grote maatschappelijke problemen te zijn geweest die de krachten van het oude
politieke theater heeft gemobiliseerd. De interessantste bijdragen
van het eerste boekdeel zijn die
over de dramaturgie van het Duitse
volkstheater, de bespreking van het
melodrama als inspiratiebron voor
Fassbinder en de afsluitende balansen M. Van Kerkhoven.
Wat sommige lezers zullen missen, is een reflectie op de culturele
mechanismen die de marginalisering en transformatie van het politieke theater en volkstheater hebben veroorzaakt en een elitaire theaternorm hebben geïnstalleerd, of
een analyse van de mentale en ideologische behoeftes van de groepen
en toeschouwers die ondanks de gewijzigde omstandigheden en het getaande prestige blijven sympatiseren met de oude theatervormen.
Een cultuursemiotische en ideologiekritische analyse dus, volgens
het parcours dat Sergooris in het
tweede boekdeel bewandelt i.v.m.
de opera.
Dat tweede boekdeel, "Werken
aan vernieuwing", brengt grensaftastende eigentijdse produkties samen rond twee topics: de vernieuwde relatie van de theatermaker met
tekst en intertextualiteit (A.Wat is
er van de tekst?) en de import van
elementen uit aangrenzende media
(B. Sprokkelend bij andere media).
De belangrijkste artikels vatten we
kort samen.
D. van Berlaer-Hellemans toont
aan dat Luc de Smets letterlijke
vertaling van The Woods de subtiele connotaties die schuilgaan achter
de clichés van Mamets taalgebruik
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niet functioneel weergeeft, omdat
hij geen toegang heeft tot het sociale idioom en de gedragscode van
een bepaald Amerikaans milieu.
Na de vertaling van Mamet als
een klassiek geval van intertextuele
interactie behandelt Luk Van den
Dries Quartett van H.MülIer als
model van een meer versplinterde
intertextualiteit: "Woorden verwijzen in eerste instantie naar andere
woorden, elke tekst verwijst naar
een netwerk van andere teksten en
elk fragment van het discours verwijst naar andere fragmenten"
(Berns, E. Denken in Parijs, 28). In
het jongste theater en a fortiori bij
Muller is de klassieke tekst niet
meer te lijmen, evenmin als het subject trouwens. Het bestaat slechts
als een subject-in-verval dat allerlei
rollen aaneenrijgt in een tragische
poging stukken van het verbrijzelde
ik aan mekaar te plakken. De densiteit van Müllers tekst wordt volgens L. Van den Dries onrecht aangedaan met een puur illustratieve
enscenering. De mise-en-scènes van
BKT en De Witte Kraai respecteren
de ambiguïteit van de tekst door
zelf met nieuwe theatrale metaforen te werken en ze tonen aan da,t
radicaal verschillende lezingen van
het stuk perfect mogelijk zijn.
N.a.v. Globes enscenering van
Jane Bowles' "In het tuinhuis" beschrijft J. Callens hoe regisseur Gerardjan Rijnders de besluiteloosheid van de schrijfster en haar figuren ombuigt en hanteert als psychotische trekjes, en hoe hij zich opwerpt als een meestermanipulator
van de zg. vrije focus van de toeschouwer. Het verstelbare zwarte
kader rond de scène dat bepaalt
waar men moet naar kijken, de weigering om het tuinhuis zelf te tonen, de sterke contrasten enz. maken de verbeelding en perceptie van
de toeschouwer machteloos. Deze
wordt gemanipuleerd net als die
van de psychotische figuren in het
stuk.
Artikels die ingaan op de interactie tussen theater en andere media,
zijn er rond performance en het
werk van Spalding Gray, de Wooster Group, Saskia Noordhoek en
Fabre, over de nieuwe dans en de
evolutie van Anne Teresa De Keersmaeker (M. Van Kerkhoven).
Vreemde eenden in de bijt zijn de
lange, wat lukraak gekozen bijdragen over cabaretier Freek De Jonge
en over de verfilming van Vrijdag
door H. Claus.
De klemtoon van het tweede
boekdeel valt feitelijk op het essay
van G. Sergooris over de heropleving van de opera, waarin hij de
stelling verdedigt dat de opera
slechts door een meer radicaal theatralisme van zijn culinaire structuur
en dito publiek kan verlost worden,
en op de knappe, afsluitende diag-

nose van L. Van den Dries die enkele kenmerken van de huidige theateravant-garde probeert in kaart te
brengen rond vernieuwde definities
van acteren, ruimte en tekst.
Het geheel biedt een erg leesbare
bundeling kritieken. Meer diepgaande conclusies en methodologische consequentie waren mogelijk
geweest als men de klemtoon had
gelegd op een grootschalig onderzoek van het globale repertoiresysteem (d.w.z. ook van de mise-enscènes) of als men de voorrang had
gegeven aan een "archeologische"
en interdiscursieve analyse van de
kennis opgeslagen in teksten, ensceneringen, kritiek, media en receptie. Maar het teamwork dat zo'n
onderzoek veronderstelt, is gezien
de opgedrongen precaire situatie
van de Vlaamse theaterwetenschap
ondenkbaar.
Geert Opsomer
Dina van Berlaer-Hellemans, Marianne Van Kerkhoven & Luk Van
den Dries (red.). HeI lealer zoekt...
Zoek het theater. Aspecten van het
eigentijdse teater in Vlaanderen.
Deel 1: Variaties op volksteater;
Deel 2: Werken aan vernieuwing.
Studiereeks van de Vrije Universiteit Brussel (Nieuwe serie nr. 25),
Brussel, 1986.

Annuaire du spectacle de la communauté française de Belgique
1985-1986.
Het theaterjaarboek van de Franstalige gemeenschap kreeg een facelift van ontwerper Stefan Loeckx:
een rood randje op de kaft, een
meer gestructureerde bladspiegel,
grotere en mooiere foto's. Het concept bleef ongewijzigd: een repertorium van het professionele theater,
met opname van alle produkties en
vermelding van medewerkers, aantal voorstellingen, premièredatum.
De groepen zijn verdeeld volgens
aard en subsidiestatus in: opera en
ballet (nationaal, gewestelijk); het
Théâtre National; de groepen met
een vierjaarlijks subsidiecontract;
de groepen die jaarlijks gesubsidieerd worden; het "Jeune théâtre"; Théâtre-Action; en ten slotte
het jeugdtheater. Alles samen
vormt het een stevig naslagwerk,
een blader en/of kijkboek.
Het interessantste aan deze "annuaire" is zoals steeds de financieel-economische doorlichting van
de theatersector waarmee het boek
afsluit. Michel Jaumain brengt er
de gegevens van een representatief
staal van 26 gezelschappen en 10
jeugdgroepen in kaart. Je vindt er
b.v. dat de 26 goed zijn voor 3 571
voorstellingen, hetzij 7,6 voorstel-
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