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zien in de SI ie drives me crazy- clip 
van Fine Young Cannibals.) 

En toch raak ik, ondanks al het 
materiaal, niet bij de kern van deze 
produktie. Misschien is die niet te 
vatten, en valt er alleen te beschrij-
ven. Misschien kan een laatstevoor-
becld aantonen hoe bizar Grand 
Magasin de werkelijkheid tot een 
nieuwe weet te toveren. Het parket 
'slapt' ter plaatse af "el inspecta l'en-
droit inéliculeusement." Ze meten de 
tijd die een ingedrukte plasticbal no-
dig heeft om weer zijn oorspronke-
lijke vorm aan te nemen, punten de 
snelheid waarmee een rol behangpa-
pier zich weer vanzelf opdraait of 
melen de afstand die diezelfde rol 
papier aflegt om opgedraaid te ra-
ken. De simpelste waanzin. 

Tout sur Ie bntit, een bijna mathe-
matisch opgebouwde voorstelling 
die feilloos in elkaar grijpt, feilloos 
wordt uitgevoerd door het meer dan 
hechte ensemble Grand Magasin, 
een unieke en niet te catalogeren 
ondersoort. Wie niet gezien heeft, is 
weg ! De volgende ! 

Dirk Verstockt 

T O U T SUR LE B R U I T 
G e z e l s c h a p G r a n d Magas in ; 
opéra d 'amateur naar Jean Ray; 
acteurs Pascale Murtin, François 
Hiffler , E t i enne Chary, Chri-
stophe Salengro; brui teur Pa-
trick Martinache 
Gezien in Nieuwpoortlheater te 
Gent, 6 februari 1990 

Andante Théâtre 
Brussel 

Binocchio...V 
Het aandeel van de toneeloplei-

ding bij de irrigatie van het theater-
landschap is vrij aanzienlijk. Oplei-
dingsinstituten fungeren als broei-
kasvoor nieuwe opvattingen, als mo-
tor van vernieuwing, als wrijfplaats 
voor zich ladende dynamiek. Scho-
len, zolang ze tenminste zelf niet ver-
korst zijn, halen de vellen vernis van 
de planken, zoeken naar het groene 
hout, waarmee als op broos perka-
ment, steeds opnieuw het alfabet 
wordt herschreven : de mens als spe-
ler in de tijdruimte van vandaag. 
Dat was destijds zo met de oprich-
tingvan deStudiovan het Nationaal 
Toneel in 1945 : nogal wat afgestu-
deerden wilden of konden niet in de 
bestaande structuren terecht en ont-
wierpen een eigen theatraal bestaan; 
of bleven samen en stichtten een ei-
gen groep, zoals Toneelstudio '50 
(Arca) rond leerlingen van de Ko-
ninklijke Toneelschool van Gent. 
Dat is nu net zo : de passage van Jan 

Decorle aan het Brusselse Conser-
vatorium laat nog zijn sporen na, hel 
elan van het Antwerps Conservato-
rium zet zich af op het theaterleven. 

De Kleine Academie in Brussel is 
ook zo'n broedplek. Het theater 
herbront er zich aan lichamelijke au-
thenticiteit. Ook hier mensen die 
hun eigen alfabet willen uitschrijven, 
vanuil de verwondering om een ont-
dekte expressiekracht en een onge-
duld die met anderen te delen. Z o 
onstaan her en der groepjes die la-
boreren aan een eigen taal en het 
oude thealermedium (al te vaak tot 
gladde conversatietoon verplicht) 
een nieuwe klankleur afdwingen. 

Het jongste gezelschap is Martico 
met de produktie A la limite die ge-
patroneerd wordt door de Werf te 
Brugge. Iets ouder is het Andante 
Théâtre uit Brussel dat in deSingel 
de Vlaamse première bracht van de 
kinderproduktie Binocchio...V, een 
verre variant op Collodi's Gepet to 
en zijn neuzige marionet. Meteen is 
één van de plezierige eigenschappen 
van de opleiding aangegeven : de 
uitdrukking is internationaal wat het 
voordeel biedt de Belgische binnen-
grenzen op Ie heffen. De Franse 
tongval geeft deze Binocchio char-
mante couleur locale. Voor iede-
reen verstaanbaar blijft de eigentijd-
se theatralisering van het bekende 
verhaal. Daarbij wordt vooral op de 
verbeelding beroep gedaan : met en-
kel wal ledematen, kostuums en mi-
nieme attributen wordt een wondere 
wereld opgeroepen, simpel en strak 
van vorm, maar verrassend gevuld. 
Een constante is het plezier van hel 
spel. Een gebaar wordt een lijn. 
Een lijn wordt vorm. Devorrn wordt 
verhaal. I Iet verhaal krijgt wendin-
gen. Het kantelt in fantasie. Het 
lichaam als spelmaker met de ver-
beeldingvan de toeschouwer als me-

deplichtige. Op die manier ontslaan 
loopse taferelen, geminiaturiseerde 
spelmomenten, ui tgesneden figu-
ren : bemoeizieke buurvrouwen die 
Gepetto aanraden de pop aan touw-
tjes te binden, een slak die twijfelt 
tussen dier en groente, zes zwarte 
personages, een blauwe fee. Ze bla-
zen Binocchio in alle richtingen. Z o 
rijgt zich dan toch nog een moraal 
door dit soms wat te losbandige ver-
haal : iedereen wil Binocchio binden 
aan eigen koordjes, principes en 
normen. Binocchio als een soort 
Kaspar die moet worden zoals ooit 
iemand geweest is. Het bewegen 
gaat daardoor steeds moeilijker, de 
eigen plek wordt s teeds kleiner. 
Maar over de schaar beslissen we 
zelf. 

Naast de rijkdom van het spelple-
zier toch de beperkingen : de impro-
visatie en collectieve creatie als me-
thode heeft de neiging zich in vond-
sten en spelmomenten te ontbinden. 
In combinatie met de verhaalstruc-
tuur (het Pinokkio-gegeven) resul-
teert dit in soms wijdlopige omwe-
gen of slokkend oponthoud : Pinok-
kio verdwijnt uit zicht. Het moraal-
rood is mij dan iets te gewichtig als 
houvast. Een kritische blik van de 
regisseur die vanuit een globaal 
overzicht monteert en selecteert zou 
deze Binocchio... Knog gaver maken. 
Andante con brio. 

Luc Van den Dries 

BINOCCHIO.. .V 
Gezelschap Andante Thé,1lre; 
regie D. Donles; kostuums en 
scenografie C. Flasschoen; spe-
lers G. Mammone, S. Mertens, V. 
Van Dooren, N. Van 't Hek, C. 
F e r r a n t e , M. F e r n a n d e z 
Vazquez 
Gezien in deSingel op 28 januari 
1990. 

Dito'Dito 
Brussel 

Van Wagner 
'Acteren is gewoon doen terwijl er 

iemand naar je kijkt ' : zo formuleer-
de Jan Ritsemazijn idee over toneel-
spelen, toen hij spelers zocht voor 
liet Heengaan, de jongerenvoorstel-
ling die in Etcelcra 26 uitgebreid be-
sproken werd. In twee recente pro-
duklies trekt Rilsema die opvatting 
door, het meest zichtbaar in Herin-
neringen van een valk een regie/cho-
reografie bij de Nederlandse dans-
groep Het Concern. Een aantal 
dansers 'hangen' rond in een door 
een d o n k e r b r u i n e l ambr ize r ing 
streng afgegrensde 'kamer'. Door 
het nietsdoen gedwongen etaleren 
ze, anderhalf uur lang, hun tics, af en 
toe gestileerd tot een dansante be-
weging, een diagonaal door de ka-
mer, soms zelfs iels dat op een duet 
lijkl. De enige mannelijke danser 
amuseert zich met hoge hakken, de 
lange danseres plooit haar benen, 
vol atletische ijdelheid. Een meisje 
met een mooie zwarte bles zoekt 
oogcontact, maar de andere gezich-
ten zijn leeg, ze zeggen niets meer. 
De man en de vrouwen willen 'beha-
gen', maar niet elkaar, enkel zichzelf, 
de erotiek is uitgestorven. Toch 
blijft het mager, wel fascinerend om 
naar te kijken, maar, na de kwetsba-
re jongeren in Het Heengaan, Ie veel 
een toepassing van een systeem, een 
dogma zelfs. Het dogma van de let-
hargie. Nel als de kunstmatigheid 
van het theater, staal ook hel spon-
tane, het 'gewoon doen' in het lltea-
ler, weliswaar binnen een andere 
stijlopvatting, elke keer opnieuw ter 
discussie: hier is echter die discussie 
ontlopen, zo krijg ik de indruk. Ril-
sema heeft een feilloos gevoel voor 
timing, voor ruimtelijk evenwicht, 
voor plastische spanning, maar het 
brutale, hel 'subversieve' dat Het 
Heengaan tol een gebeurtenis maak-
te, ontbreekt in deze Herinneringen 
van een valk. 

In Van Wagner regisseert Jan Ril-
sema de acteurs van Dito'Dito, die 
voor het eerst iemand van buiten de 
groep aantrekken voor een artistiek 
concept. De idee om 'iets met Ri-
chard Wagner Ie doen' komt van 
Rilsema, en het spelidioom draagt 
ook duidelijk zijn stempel : gewoon 
doen , gewoon spreken, s taan of 
'hangen', tegen een mooie muur van 
Herman Sorgeloos. Vier acteurs en 
drie stoelen. Ze vertellen het le-
vensverhaal van Richard Wagner, 
alsof ze het ter plekke reconstru-
eren, met als enige theatraal effect, 
vlak voor de pauze, de eerste maten 
van de ouverture van Das RJieingold. 
Even denk je dat de acteurs vierzelf-
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