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I N D I T N U M M E R 

Stella 
Hoe kan de kunstenaar het gewicht van zijn tijd ombuigen 
tot lichtheid ? Marianne Van Kerkhoven weegt de zwaarte 
van deze verwarde en complexe tijden. An-Marie Lam-
brechts en Dirk Verstockt proberen de ondraaglijke licht-
heid van Anne Teresa de Keersmaekers nieuwste produktie 
Stella in het gewicht van woorden te vangen. Pag. 2 

Jan Fabre 
Met Das Glas im Kopf wint vom Glas voltooit Jan Fabre 
het eerste deel van zijn operatrilogie The Minds of Helena 
Troitbleyn. Gunther Sergooris plaatst Fabres opera in de 
context van Wagners romantisch ideaal van het kunstwerk 
als een "bovenwerkelijke sacrale vorm". Voor Klaas Tinde-
mans trekt Fabre zich steeds meer op een 'esthetisch eiland' 
terug en dreigt hij, door gebrek aan openheid en relative-
ring. het slachtoffer te worden van zijn verbeelding. Pag. 18 

Eugene O'Neill 
O'Neill, een van de eerste toneelschrijvers die het Ameri-
kaanse toneel op een internationaal niveau bracht, was in 
Vlaanderen en Nederland opvallend aanwezig de voorbije 
seizoenen. Ivo van Hove regisseerde Rouw siert Electra. 
Walter Tillemans bracht Lange dagreis naar de nacht en Luk 
Perceval ensceneerde onlangs Strange Interlude. Johan 
Callens kijkt om en bespreekt. Pag. 51 

Heiner Müller/Hilmar Thate 
Als er één land is dat de tragiek van het naoorlogse Europa 
incarneert, dan Duitsland. Als er één schrijver is wiens 
werk de Duitse tragiek incarneert, dan H. Muller. Muller 
bracht in Oost-Berlijn zijn HamletlMaschine. Marcel Ot-
ten zag, was onder de indruk en vertelt het na. Klaas 
Tindemans sprak met Hilmar Thate, ook Oostduitser en 
man van het theater : "Ons beroep is niet dat wij mooie 
lollen spelen, maar wel dat wij een standpunt hebben". 
Pag. 32 

Gras 
Het theaterdecreet uit 1975 is er 
g e k o m e n na lang protest, sta-
kingsact ies en moe izaam overleg. 
Vele voorstel len van meerdere 
excel lent ies druppelden door-
heen de trage trechter van het po-
litiek compromis tot de defini t ie-
ve versie. M e n kan gerus t stel-
len dat dit wettelijk kader vr i jwel 
onmiddel l i jk achterhaald was. 
Het belangri jkste theater van de 
j a ren ' 80 groeide grotendeels bui-
ten de geschoren perken van het 
d e c r e e t . L a n g s de b e r m e n van 
het off ic ië le theater kon men de 
wilde b loemen ontdekken die het 
V laamse theater kleur en leven 
bezorgden . 

Maar kor tgemaaid gras is taai: 
het decreet hield 15 j aa r stand. 
Pas nu worden de perken herlegd 
en a n d e r s ingedeeld . N a lang 
overleg, politiek gekonkel en cor-
porat is t ische acties werden de 
ontwerpteks ten van de verschil-
lende fracties bijgesteld, afge-
vlakt, uitgehold tot ze de matheid 
kregen van een Belgisch compro-
mis. H e t n ieuwe dec ree t hee f t 
zich wel aangepast aan de noden 
van de tijd, b.v. door meer ruimte 
te geven aan wat nog niet tot sta-
tigheid gestold is, maar of hier-
mee ook een creatief beleid ge-
voerd kan worden, valt nog af te 
wachten . 

Zal met het nieuwe decreet een 
artist ieke politiek ontplooid kun-
nen worden die het levende koes-
tert, het n ieuwe stimuleert , het ri-
s ico verdraagt , het dode begraaf t , 
het enkel commerc ië le afwi js t , 
het al te overtoll ige ui tpulkt ? 
Zal het zich niet vast (laten) zet-
ten in categorieën van gisteren 
waaraan het theater van morgen 
o n t s n a p t ? H e t be langr i jke t hea -
ter van vandaag is immers meer 
dan ooit normloos en dus kwets-
baar: het wil aangeraakt worden 
met een vri je hand die ru imte 
laat voor alles wat grens-
overschr i jdend is en uit de naad 
gaat. Z o ' n theater vraagt een be-
weeglijk beleid. H e t gras m o e t 
uitgerukt worden opdat het 
groen bli jf t . 

Luk Van den Dries 

En verder ook nog : 
Alexander Baervoets herneemt het festival De Beweeging, pag. 13 
Maatschappij speelt Peter Handke, pag. 41 
Theatertekst Elvis Peelers' Het mir van de aap, pag. 46 
Dossier Theaterfotografie : Dirk Lauwaert bezoekt het Muntarchief, pag. 27 
Wim Van Gansbeke columnt, pag. 58 
In de Kroniek : Bedenkingen bij het theaterdecreet. Jakov Bogomolov, Elfriede Jelinek 
in het Weense Volkstheater, Emiel van Dirk Roofthooft. Geert Opsomer bespreekt 
Frank Peeters 'Dr.Jan Oscar De Gruyter en het Vlaamse Volkstoneel.. Verder nog : Woia 
Albert van Peter Brook, in memoriam Antoine Vitez, Gelezen en Het Gebemen. pag. 59 
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