
naar het 'spel' dat in de 'plooien' van 
de tekst ontstaat. Die plooien van de 
tekst worden haast letterlijk geënsce-
neerd: twee zwarte gordijnen, de cou-
lissen, hangen links en rechts van de 
scène, maar onttrekken slechts het bo-
venlichaam van de spelers aan het oog 
van het publiek. Rosalinde heeft weinig 
of niets te verbergen. Het gaat niet om 
interpretaties of verborgen betekenis-
sen. Het gaat om het spel, de opper-
vlakte, de huid. Scènes, situaties, ge-
beurtenissen worden slechts summier 
aangeduid, veeleer slechts aangeraakt 
en dan afgebroken. Enkele tekens vol-
taan. I Iet bos is een cassette met vogel-
gckwetter. Betekenissen voegen zich 
niet samen. De jongens lopen rond in 
een strakke maillot die misschien naar 
de hoofse middeleeuwen verwijst. De 
meisjes dragen ouderwetse schoenen, 
een lange broek en een wille bh. Da-
miaan de Schrijver verschijnt soms in 
een lange zware mantel. Precies in hel 
uitstel van een vaste betekenis ont-
plooit zich het 'spel' en is er plaats voor 
een veel directere relatie tussen scène 
en publick. 

I let 'spel' ontstaat in het 'hier en nu' 
van de scène in confrontatie met het 
publiek. Precies d a a r o m is het zo 
vluchtig en ongrijpbaar. Het is niet ge-
bonden aan de tekst. De replieken ko-
men als het ware in een andere 'bed-
ding' terecht en vertellen daar een an-
der verhaal dan in de Shakespearc-
tekst. Toch gaat het hier niet om een 
'commentaar op', meen ik, maar vee-
leer om een 'spel met/in de marge van', 
en die marge, het spel, wordt uiteinde-
lijk belangrijker dan het verhaal zel f : 
Orlando (Frank Vercruyssen) die hon-
derden papiertjes in de lucht werpt 
met daarop gedichtjes voor Rosalinde, 
de dans van Damiaan de Schrijver ach-
ter de coulissen op muziek van Public 
Encmy, het 'ballet' van de verbannen 
hertog en één van zijn edelmannen in 
het woud... De acteurs wisselen snel en 
probleemloos van personage zonder 
dat het geheel onoverzichtelijk wordt. 
Toch een opmerking bij de rolverde-
ling : de verhouding tussen Jolente de 
Keersmaeker (als Rosalinde) en Waas 
Gramser (als Celia) lijkt te veel op het-
geen we in de vorige produkties heb-
ben gezien en mag niet verstarren tot 
een systeem. 

Op straffe van de voorstelling ge-
weld aan te doen door een te abstracte 
uiteenzetting, wil ik toch even blijven 
stilstaan bij de twee citaten in het pro-
grammablaadje. Het eerste citaat is 
een fragment uit een tekst van Schön-
berg over Opus 9 van A. Webern en 

eindigt als volgt: "Bilt to express a novel 
in a single gestwe, a joy in a brealli -sncli 
concenlralion ean only be present in 
proposition to the absence of self-pity." 
Misschien sluit dit wel aan bij wat ik 
hoger opmerkte. Misschien is zelfme-
delijden bij de acteur zoiets als een 
verkeerd begrepen diepte, een ver-
keerd begrepen innerlijkheid. Wordt 
hier een psychologisch inlevende ma-
nier van acteren bekritiseerd ? In het 
tweede citaat, een fragment uit Regeln 
fiir Schauspielen, heeft Goe the het 
over een verkeerd begrepen vorm van 
naturalisme wanneer de acteurs doen 
alsof er niemand toekijkt. Met andere 
woorden, wanneer er gespeeld wordt 
alsof er een vierde wand staat : "Por the 
actor must always be conscious of two 
elements, namely, of the person wilh 
whom lie is engageil in conversalion 
and of the spectators." In een dergelijke 
verhouding tussen publiek en scène 
krijgt het 'zelfmedelijden' van de ac-
teur geen kans. Via regisseur Matthias 
De Koning sveze het mij geoorloofd 
het werk van Maatschappij Discordia 
hier even aan te raken. Discordia is, 
denk ik, al jarenlang bezig met een 
thea t raa l onde rzoek naar ac teren 
voorbij het 'zelfmedelijden' van de ac-
teur, naar een verhouding tussen scè-
ne en publick waarbij het publiek zelf 
de vierde wand is en dat plots gaat 
beseffen ook. Ik wil met deze vergelij-
king geen hypotheek leggen op het 
werk van Stan. Toch is hun keuze voor 
iemand als Matthias de Koning wel-

licht geen toevalligheid. De vier men-
sen van Stan zijn nog jong en ook dat 
(misschien vooral dat) spelen ze in 
deze Rosalinde uit. Geen grote gevoe-
lens. Alleen tekens van de huid. 

Slot 

De aantrekkingskracht van Shake -
speare blijft vooralsnog ongeschon-
den. De houdingen tegenover de Eli-
sabethaanse reus verschillen uiteraard 
aanzienlijk. Richard II lijkt me de 
meest klassieke van de vier voorstellin-
gen. Aan het andere eind van de 
schaal staat Stan met Rosalinde, een 
voorstelling die niks meer te maken 
heeft met wat voor filologische inter-
pretatie dan ook. De King Lear van 
Bogaerts gaat het meest expliciet een 
dialoog aan met de traditie, in die zin 
dat een aantal verwachtingen ten aan-
zien van hoe een Shakespeare-ensce-
nering er zou moeten uitzien, niet in-
gelost worden. King Lear Junior ten-
slotte staat misschien, een beetje los 
van deze discussie omdat de inzet er-
van anders is, nl. de confrontatie van 
zeer jonge acteurs met één van de gro-
te teksten uit het toneelrepertoire. En 
dat is precies het fascinerende van deze 
voorstelling: het laten invullen van een 
zo geconnoteerde 'lege plek' als King 
Lear door de frisheid en persoonlijke 
emotionaliteit van jonge mensen. 

Erwin Jnns 
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Foto Ben Van Duin 

F.TCETERA 29/90 29 


