
India gereisd; we hebben er zeer veel 
mensen ondervraagd die die periode 
meebeleefd hebben, die de 'persona-
ges' uit die periode persoonlijk ge-
kend hebben. Hélène Cixous is — net 
zoals bij Sihanouk —eerst historica 
geworden om daarna opnieuw schrijf-
ster te worden." 

S i h a n o u k was in de eerste plaats het 
verhaal van een historisch personage 
met daarbij vanzelfsprekend de geschie-
denis van zijn land. L ' I n d i a d e o u l ' I n d e 
de leurs R ê v e s beperkt zich daarente-
gen niet tot bijvoorbeeld een figuur als 
Gandhi, het verhaalt eerder de geboorte 
van een staat met de geschiedenis van 
een heel volk. 

"Het is inderdaad een tijdperk 
waarin verschillende personages op de 
voorgrond traden. Als we dit stuk 
L'Indiade noemen dan impliceert dat 
dat we ook de geschiedenis van die 
volledige periode willen behandelen 
— net zoals de Ilias, het epos rond de 
Trojaanse oorlog, zich niet beperkt tot 
bijvoorbeeld Achilleus of Hector, 
maar wel de hele geschiedenis van die 
oorlog met alle betrokkenen verhaalt. 
Vanzelfsprekend niet alles wat er in 
die tijd gebeurde, wel wat volgens ons 
de essentie van het conflict vormde, 
met daarbinnen een aantal "grote" 
personages die een rol speelden. Het 
stuk concentreert zich inderdaad niet 
rond één enkel personage zoals bij 
Sihanouk, die dan ook echt, zowel 
historisch als theatraal, het centrum 
van zijn universum vormde en die 
Cambodja zowat personifieerde. Gan-
dhi symboliseerde geenszins India, hij 
wou dat trouwens helemaal niet doen. 
Daarin ligt ook zijn grootsheid: in 
het feit dat hij figuren van het kali-
ber van Nehru of Abul Kalam Azad 
zich liet ontwikkelen. We zouden het 
zowat kunnen vergelijken met de 
Ridders van de Ronde Tafel. Het 
ging om een groep leiders met daar-
rond — net zoals in ons spektakel — 
de anonieme massa die veel meer 
lijdt, maar veel minder reageert. Tot 
op het moment dat er toch een reac-
tie losbreekt, maar die escaleert dan 

— helaas — snel in extreem geweld 
en wreedheden". 

Wat die anonieme massa betreft kan 
men in L ' I n d i a d e moeilijk heen om het 
personage van Haridasi, een volksvrouw 
die permanent aanwezig blijft op de 
scène. Welke functie veivult zij binnen 
het geheel? 

"Ik hou niet van die term "functie", 
want functies worden nooit gecreëerd. 
Uiteindelijk vervult ze natuurlijk wel 
een functie, maar bij het creëren van 
een personage denken wij in de eerste 
plaats aan de authenticiteit ervan. 
Haridasi is een rondtrekkende noma-
denvrouw die geleidelijk geheel India 
incorporeert. Ze vertegenwoordigt als 
het het ware alle wegen van India. Ze 
is echter niet zomaar een bedacht 
personage, ze bestaat ook echt en is 
daarom ook heel concreet." 

Ze bouwt toch een heel aparte relatie 
op met het publiek? 

"Vanzelfsprekend, maar dat maakt 
juist deel uit van haar oorspronkelijk-
heid. Men mag haar niet vergelijken 
met bijvoorbeeld de rol van Laertes in 
Hamlet. Zij is een levend wezen, een 
personage waaraan men na analyse 
een functie zou kunnen toekennen, 
maar dat was geenszins ons uitgangs-
punt. Haridasi als arme bedelares 
staat dus in de eerste plaats voor 
geheel Bengalen. Hoe meer particu-
lier ze wordt getoond, des te universe-
ler wordt haar betekenis. 

De specifieke speelstijl van het Thea-
tre du Soleil wordt doorgetrokken in 
L ' I n d i a d e . Er is bijvoorbeeld de lijn 
Sihanouk die in zijn globaliteit opnieuw 
aanwezig is. Is dat een consequentie van 
het ensemblewerk binnen het gezel-
schap? 

"Ik ga daar niet volledig mee ak-
koord. Ik vind de speelstijl zeer ver-
schillend van die in Sihanouk. Dat 
gebeurt niet bewust of gewild in de zin 
van "wij willen iets helemaal anders 
dan wel iets vergelijkbaars brengen", 
daar gaan wij nooit van uit. Bij het 
begin van de repetities is er die be-
paalde tekst, die geschiedenis die wij 
willen monteren; die realiteit, die 
waarheid of dat imaginaire waar wij 
willen binnentreden- of soms de twee-
en daaruit ontstaat dan een vorm en 
een speelstijl. Precies op dit punt is 
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L'Indiade z o ve r sch i l l end van d e Siha-
nouk. " 

De vorm ontstaat dus "organisch" 
tijdens een repetitieproces? 

"Die term "organisch" omschrijft 
inderdaad zeer goed wat er gebeurt, 
de vorm komt voort uit de kern — bij 
dit spektakel zelfs meer dan bij om het 
even welk ander. Er was geen enkel 
formeel apriori vastgelegd, wat bij-
voorbeeld bij mijn Shakespeares niet 
het geval was. Toen wou ik op een 
specifieke oosterse speelstijl werken 
omdat ik wist dat ik die nodig had. Bij 
L'Indiade had ik zelfs dat niet ter 
beschikking: de vorm moest bijna het 
verwerpen zijn van elke vorm van 
exterioriseren. Hoe meer geïnteriori-
seerd alles kon blijven, hoe onzicht-
baarder het werd, hoe waarheidsge-
trouwer ook én hoe juister. Dat vorm-

de dan ook de grootste moeilijkheid 
bij deze produktie." 

Voor het Theatre du Soleil moet er na 
zoveel projecten toch een zekere duali-
teit ontstaan tussen enerzijds die er\>a-
ring die vorige produkties — zoals de 
Shakespeares of die S i h a n o u k — toch 
opleveren; anderzijds is er steeds weer 
die dwang om een nieuw spektakel te 
creëren. Wat levert die er\'aring op? 

"Ik weet het echt niet en ik meen 
dat heel eerlijk. Ik denk dat er een 
zekere voorkennis bestaat, maar die 
ken ik niet. Ik geloof trouwens dat als 
er een ogenblik komt dat je meent die 
ervaring te kennen, men al een vergis-
sing begaat. Tegelijkertijd kan ik on-
mogelijk beweren dat wij ons hier in 
dezelfde situatie bevinden als in de 
beginperiode, twintig jaar geleden, 
maar het allerbelangrijkste blijft mis-
schien: accepteren dat wij steeds op-
nieuw op zoek moeten gaan omdat wij 
weten dat we niets kennnen. De waar-
de van de ervaring ken ik dus niet en 
kan ik dus ook niet beoordelen." 

Het komt er dus op aan om te 
vermijden dat er een techniek ontstaat, 
een systeempje omwikkeld wordt om 
produkties op te zetten? 

"Ik denk dat dit soort problemen 
zich nooit bij ons kan stellen precies 
omdat wij geen techniciens zijn. Ik 
geloof niet in de "theatertechniek". Ik 
zou het ook helemaal niet kunnen 
verdragen want ik zou me danig verve-
len..." 

Toch zijn er een aantal constanten 
binnen hel werk die doorgetrokken wor-
den. Bijvoorbeeld de muziek van Jean-
Jacques Lemêtre die - net zoals bij 
S i h a n o u k - opnieuw een essentiële func-
tie veivult in L'Indiade. Hoe en wan-
neer ontstaat die muziek? 

"Jean-Jacques Lemêtre is vanaf de 
eerste dag permanent aanwezig bij de 
repetities. Hij improviseert samen met 
de acteurs: hij ontleent zijn composi-
ties als het ware aan wat de acteurs 
hem bieden. Hij laat zich dus door 
hun spel inspireren. Ook als de ac-
teurs ergens op een verkeerd spoor 
zitten, volgt hij hen, want hij is altijd 
bereid zich aan te passen, nieuwe 
mogelijkheden uit te testen. Maar dan 
ontstaat er plots iets heel evidents en 
merkwaardig genoeg stellen we vast 
dat, als hij die muzikale evidentie 
bereikt, dit meestal impliceert dat wat 
er op de scène gebeurt ook heel juist 
zit. Onze ontmoeting met Jean-Jac-
ques Lemêtre heeft dan ook iets mira-
culeus, want het blijft toch hoogst 
uitzonderlijk, zelfs uniek, om in onze 
tijd een musicus te vinden die tot op 
dit niveau van theater houdt en die 
bovendien de scheiding tussen muziek 
en theater helemaal niet maakt. Hij 
houdt zowel van muziektheater als 
van theatrale muziek. Het is alsof hij 
via zijn oren en zijn hele lichaam het 
theater een miljoen keer juister en 
beter aanvoelt dan veel mensen die 
zich "theatermakers" noemen." 

Hélène Cixous, 
Alex Mallems de auteur 
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INTERNATIONALE THEATER WORKSHOPS 
In juli en augustus 1988 worden internationale theaterworkshops georganiseerd in het fraaie 
Cadaqués, gelegen aan de Middellandse Zee te Spanje, bestemd voor theaterstudenten en 
professionele acteurs. 
De workshops duren ieder een week en worden in het Engels gegeven. Twee workshops 
hebben als voertaal Nederlands. 
De kosten voor een workshop, incl. huisvesting bedragen fl. 590,-. 

DOCENTEN: 
Juli: Augustus: 

Luc de Wit, België (Lecoq Methode) 
Rufus Collins, USA (Living Theatre, DNA) 

Candace Derra, USA (Tisch school of Arts, N.Y. Uni-
versity) 
Marcelle Meuleman, Holland (Persona) 

Voor informatie over deze workshops: 
CADAQUES SUMMER THEATRE WORKSHOPS 1988 

Postbus 11582 1001 GN AMSTERDAM - Tel. (0)20-237235/750890 

Gezellige Taverne 
Uitstekende Keuken 

Dagschotels 

Snelle Bediening 

Open vanaf 11 u 

Vergaderzaal 


