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publicitair affairisme. Sprekers uit 
Griekenland en Portugal voelen zich 
onwennig in het debat, zij hebben 
geen theatermogelijkheden, dus is 
e r ook geen crisis. In Hongarije 
woedt inflatie, dus wordt voortaan 
zonder decors gespeeld. J. Ljoebi-
mov dacht dat geld alleen niet helpt, 
eerst is talent en scholing nodig. Hij 
hoopte dat de landen in een eenge-
maakt Europa hun culturele identi-
teit bewaren en vroeg zich af waar-
om de angst voor de crisis op het 
einde van deze eeuw niet in theater-
voorstellingen terug te vinden is. G. 
Beelitz (directeur van het Bayeri-
sche Staatsschauspiel) zag in het 
Duitse theater teveel geld, teveel 
mensen, te grote zalen. Zijn stads-
genoot H.J. Ruckhaberle (drama-
turg Münchner Kammerspiele) ge-
loofde niet in de crisis van het thea-
ter, maar had wel vragen bij de plaats 
ervan binnen de kunsten. Te gemak-
kelijk wordt vergelen, zo zei hij, dal 
publiek en artistiek succes samen de 
o n a f h a n k e l i j k h e i d t egenover de 
overheid bepalen. Auteur en thea-
terdirecteur D. Guénon wilde af-
stappen van een acteursgezelschap 
en de weg openen voor een collége 
d'artistes. Regisseur D. Mesguich 
wilde geen vast gezelschap, hij heeft 
er één van 150 acteurs in zijn hoofd. 
C. Elienne (directeur van het Thé-
Stre du Rideau in Brussel) pleitte 
wel voor een gezelschap dat zich re-
gelmatig vernieuwt en dankle de 
abonnees die bij hel begin van elk 
seizoen een risico durven nemen. 
J e a n - C l a u d e D r o u o t ( d i r e c t e u r 
ThéStre National) wilde nooit meer 
in een institutie werken. Arthur 
Sonnen (Holland Festival) zag in de 
ontmoet ing in Saint -Et ienne een 
overlevingspoging van de oude insti-
tuties. D e enige aangekondigde 
Vlaamse spreker, Toon Brouwers 
(als redact iechef van De Scène), 
stuurde zijn kat. 
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Le Grand Magasin 
G e n t 

Tout sur Ie bruit 
Wat gebeurt er wanneer Jean Ray 

Benoil ontmoet ? Wat gebeurt er 
wanneer opéra amateur de Lustige 
Kapoentjes ontmoet ? Wat gebeurt 
er wanneer Brits flegma tegen de 
Franse tweelingbroers van Cowboy 
Henk oploopt ? En de bruiteur het 
nodige ontregelde lawaai verschaft ? 

Dan ontstaat er mogelijk een pro-
duktieals Tout sur le Bruit. Endaa r -
voor tekent Grand Magasin. De 
kern van dit 'grote kinderen'-gezel-
schap bestaat uit Pascale Murtin en 

F ranço i s Hi f f l e r , met Par i j s als 
thuisbasis. Beiden kregen hun op-
leiding aan de Mudra-school te 
Brussel , begin j a ren tachtig, en 
werkten er mee aan de dansvoorstel-
ling Tips met Pierre Droulers, Steve 
Lacy en Steve Potts. Ze creëren nog 
een paar choreografieën om zich 
dan definitief op theaterwerk te 
storten. Grand Magasin produceert 
ongeveer twee produkties per jaar. 
In 1985 brengen ze Midi (Kabuki 
gaulois) uit en in 1986 La vie de l'a-
olo Uccello (perspective cavalière) 
Met deze laatste produktie worden 
ze geselecteerd voor het Festival du 
Jeune Théâtre te Liège en vanaf dan 
worden zij regelmatig geprogram-
meerd door het Théâtre 140 te Brus-
sel en hel C C Sarl-Tilman. Een 
groot deel van hun produklies ma-
ken zij in opdracht, o.a. voor hel 
festival van Avignon en het festival 
van Saint-Denis. Ze doorkruisen 
Frankrijk van Noord naar Zuid en 
blijven overal wel een poos werken 
aan één of andere produktie. Ze 
werken in uiteenlopende locaties : 
van kunstgalerijen tot droge rivier-
beddingen. Inspiratiebronnen : Kaf-
ka, Sneeuwilje en de zeven dwergen, 
Monteverdi , Blauwbaard, Nigeri-
aanse sprookjes , biografieën van 
Renaissancekunstenaars,... De cri-
tici vallen voor hun werk en zijn het 
over één aspect eens : niet le klasse-
ren. Vlaanderen negeert hen voor-
alsnog. 

Daar is nu verandering in geko-
men en wel door Grand Magasin te 
programmeren op het Hik & Tic-fes-
tival van Oud Huis Stekelbees. Eer-
derwas deze verbluffende produktie 
lezien in Théâtre 140, na een passa-
ge op editie 1989 van het festival van 
Avignon, waar zij de cliou-clious van 
hel publiek bleken te zijn. 

Tout sur le bntit is gebaseerd op 
een avontuur van Harry Dickson, 
geesteskind van Jean Ray (a.k.a. 
Raymond De Kremer 1887-1964), 
schrijver van o.a. Vlaamse Filmpjes 
en Amerikaans geïnspireerde pulp-
dedectiveverhalen. In dit avontuur 
bindt Dickson de strijd aan mei le 
Roi de Minuit, maar dal is niel meer 
dan een aanleiding om een bevreem-
dend, very britisli (tenminste, hoe 
Grand Magasin die term invult) én 
grappig spektakel op te zetten dat 
gekenmerkt wordl door de promi-
nente rol van geluid (een zeer breed 
scala) en een scènebeeld dal even 
helder is als de ligne claire van de 
I lergé-school. De vier acteurs tre-
den aan in kostuums die uit Britse 
upperclass- s e r i es zijn gesneden , 
m.n. kamerjasjes en public school-
uniformpjes. De bruiteur gaat ge-
kleed als een Bobby. Een aantal zet-
stukken -een trap van twaalf treden, 
een losstaande deur, een clubzetel 
en enkele piëdestallen met vaas en 

Tout sur le bmit (Le Grand Magasin) 

voetbal - vormen de basis van het 
decor. Strak lineair, over de breedte 
van de scène, niets wordt schuin ge-
plaatst of in 'zachte' lijnen, wat ook 
geldt voor de opstelling van de ac-
teurs in elke scène én hun strakke 
n e u t r a l e g e l a a t s u i t d r u k k i n g e n . 
Dwars en recht, helder. Tegenge-
stelde kleuren, van knalgeel tot don-
kerbruin, creëren een heel harmo-
nisch geheel en dat wordt nog eens 
mooi uitgelicht. De vier acteurs zet-
ten zingend de alsmaar vreemdere 
toon van de voorstelling : de hande-
ling wordt verdeeld over de acteurs 
die steeds van rol wisselen, scènes 
worden telkens op een andere ma-
nier hernomen. Stilering als norm. 
Alles wat refereert aan een 'gewoon' 
handelingspatroon wordt gewist en 
op een iets andere manier getoond. 
Stills en stripposes worden aangeno-
men : na een gevecht (dat men niet 
vecht) liggen de slachtoffers in aller-
lei hoeken op een hoopje. De 'tekst' 
wordt gedeeltelijk gezongen : tv-
feui l le ton- tunes , serenades , Big-
B e n - m e l o d i e ë n , r ec i t a t i even cn 
aria's, maar ook daarmee wordt de 
vloer aangeveegd. Het grappige ont-
slaat, en toch weer nel anders dan 
klassiek, door de manipulatie van 
voorwerpen builen hun normale 
context, woorden die een heel ande-
re betekenis meekrijgen, handelin-
gen die geretardeerd van geluid wor-
den voorzien, de bizarre motoriek en 
bewegingspatronen (soms als mi-
nuscule diverl imenli ui tgewerkt) 
enz. Geen van die gags zijn ooit gra-
tuit, ze zitten muurvast ingcbeilcld 
in de eigen orde van de voorstelling. 

Ze verwijzen steevasl naar iets dat al 
geweest is of nog moet komen, en 
altijd longue in check (bv. Pascale 
Murlin strooit rattenvergif uit een 
d o o s met een g igant i sch zwart 
doodshoofd erop. Even later trekt 
ze een kostschoolvestje aan en als 
borstschildje, jawel, een identiek 
zwart doodshoofdje. Met dat soort 
details zit de hele voorstelling vol.) 
Alles wat gebeurt of aangezet wordt, 
wordt becommentarieerd door de 
bruiteurdie ervoor zorgt dat deuren 
piepend openen, massa's sleutels 
omdraaien, honden blaffen, inbre-
kersmater iaa l aangegeven wordt 
( "Passe-moi les ouïstitis" ( = fijne 
l ope r s ) . Een b e n d e dops leu te l s 
wordt in een hels geratel tegen de 
grond gegooid. "Maladroit".), rat-
ten piepen, donderslagen, revolver-
schoten,... Ineen heel strak en gezet 
tempo, dat geen ogenblik stokt, en 
een accurate uitvoering, rijgen zij de 
onderdelen aan elkaar, toveren hun 
universum tevoorschijn, als een in-
telligent kinderclubje. Elk van de 
vier is dwingend aanwezig, alleen al 
doo r hun markan te verschijning, 
maar Christophe Salengro (deel van 
de groep sinds 1988, in 1986-87 
danste hij Codex van Philippe De-
coufléo.a. in DeSingel.) spant wel de 
kroon : bijna twee meter lang, smal 
en een hoofd dat gesierd wordl door 
de krachtigste flaporen van deze ge-
westen. Voeg daar nog een lijzige 
stem en een 'gestoorde' motoriek 
aan toe en een onweers taanbare 
Monsieur Dupont voor de jaren 90 
is geboren. (Voor de liefhebbers : 
hij is een fractie van een seconde te 
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