
Wanneer we zeggen: de proble-
matiek van het verlies aan de basis 
van het werk leggen, bedoelen we 
daarmee ook dat wijzelf, wij allen, 
subjecten van een lange beschaving 
en oude cultuur, al zo verarmd zijn, 
zo verlaten, dat we wel in staat zijn 
onze situatie te onderzoeken maar 
niet over de conceptuele middelen 
beschikken om er iets aan te doen. 
Dus prutsen we wat met de resten. 
Houden rekening met de eigen 
geestelijke eenzaamheid. Zoeken 
middelen om ermee en ertegen te 
werken." 

van Luik. Hij ontmoet er mensen, dan 
nog leerlingen, die dezelfde vragen 
stellen aan het theatrale bedrijf: hoe 
theater maken in een tijd dat het 
theater zelf een achterhaalde, minori-
taire kunst geworden is. Wat hen 
bindt is de weigering. De weigering 
om in de bestaande theatrale voetspo-
ren te lopen en de gangbare esthetiek 
verder te zetten. De weigering van de 
coherente dramaturgie, de beheersing 
van de vorm, het resulteren van een 
intentie in een perfecte uitvoering, 
scenische schoonheid, technische af-
werking. Men wil een radicaal andere 
weg zoeken dan de bestaande druk 
belopen pistes. In 1980 stichten Del-

cuvellerie, Michel Delamarre, Eric 
Duyckaerts, Monique Ghysens, Fran-
cine Landrain, Jany Pimpaud en Fran-
çois Sikivie, Groupov. Een gezelschap 
dat het zich permitteert een theatrale 
vorm te zoeken voor dat negatieve 
uitgangspunt en die bij elke theatrale 
halte die ze neemt ook weer tracht 
verder te rijden, telkens de eigen 
grenzen - de grenzen van het theater -
daarbij verplaatsend. Dit levert in ze-
ven jaar veel crisissen, twijfel, desolaat 
zoeken en vijf erg verschillende pro-
dukties op: in '81 een titelloze produk-
tie die in drie versies in Luik en 
Brussel gespeeld werd, in '83 verschil-
lende fases van II ne voulait pas dire 
qu 'il voulait le savoir malgré tout, in '84 
Comment ça se passe, in '85 volgt h e t 
eerste succes met The Show must go 
on en als voorlopig laatste en wat mij 
betreft ook interessantste produktie 
Koniec: een poging om Stanislawski 
met Brecht te verzoenen, Tsjechov 
met Müller, Freud met Bataille, de 
commedia dell'arte met het naturalis-
me, Manet met Beuys. Een produktie 

vol contrasten en breuken, die de 
toeschouwer te eten geeft en hem toch 
op zijn honger laat. 

Waar situeert Groupov zich in het 
Franstalige theater? 

J. Delcuvellerie: "Erbuiten. De 
Groupovpraktijk sluit niet aan bij een 
Franse traditie en stijl die grotendeels 
18de-eeuws gebleven is en blijft ste-
ken bij Diderot en Marivaux. Het doet 
evenmin mee aan het bondgenoot-
schap van regisseur en dramaturg in 
hun herlezing van dramateksten en 
het zoeken naar nieuwe betekenis. 
Groupov valt eerder te situeren bij 
artistieke fenomenen die in Frankrijk 
onopgemerkt of zonder invloed ble-
ven: het werk van Grotowski, Living 
Theatre, Squat, The Wooster Group, 
of bij theatrale randfenomenen als de 
Fluxusbeweging, Nitzsch, Otto Mühl. 
Groupov ontstond als een scheur in de 
traditie, en eerder dan van theatrale 
invloeden profiteerden we van de at-
mosfeer van de rock, Velvet Under-
ground, Talking Heads, Joy Division, 
waren we gefascineerd door het werk 
van Bataille, veel later is daar ook het 
werk van Heiner Müller bijgekomen. 

In de benaming Groupov zit ook 
een Oostblökcomponent: we zijn in 
dit land op de vlucht. In denk dat een 
gezelschap als het onze ook alleen 
maar kan ontstaan in een verscheurd 

"Il y a des 
événements tellement 

bien programmés 
qu'ils sont 

inoubliables avant 
même d'avoir lieu" 

theatersysteem en proeven van de 
grote artistieke verschillen binnen het 
Franstalige aanbod: de nationale re-
pertoireopdracht van Théâtre Natio-
nal, de klassieke stijl in het Pare, het 
recente dramawerk bij Rideau, de 
boulevard van Galeries, de regiever-
nieuwing van Varia, Balsamine, Ciel 
Noir, het multimediale Plan K, de 
experimenten van talloze jeunes théâ-
tres (Banlieue, ACM, Les 3 Soeurs, 
etc.). 

Tegen dat theatraal separatisme (er 
bestaat nog geen cultureel akkoord 
tussen de twee grote gemeenschap-
pen) wordt op het terrein wat gedaan. 
Acteurs als François Beukelaers, 
Dries Wieme, Johan Leysen, Johan 
Heestermans, Rudi Van Vlaenderen, 
e.a. beperken zich niet tot het eigen 
landsgedeelte; bij Varia werken 
Vlaamse vormgevers; Tillemans zakt 
al langer af naar Brussel; J.M.Piemme 
deed voor de enscenering van zijn 
eerste stuk Neige en Decembre een 
beroep op een Vlaams produktie-
team: buiten de officiële structuren 
wordt er wel samengewerkt. In de 
receptieve sector doet De Singel in-
spanningen om ook het Franstalige 
theater bekend te maken: Varia was al 
een paar keer te gast, en in april werd 
de Luikse groep Groupov gepresen-
teerd, ongetwijfeld het meest margi-
nale en merkwaardige gezelschap uit 
Wallonië. 

"The show must 
go on" 

Weigering 
Drijvende kracht achter Groupov is 

Jacques Delcuvellerie, Fransman ge-
boren in 1946, regiestudies in Insas, 
lesgever sinds 1976 in de afdeling Art 
Dramatique van het Conservatorium 
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