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Het "daarbuiten" van 

de wereld 

"De kunst vervalt snel mijn kind 
als de kunstenaar nalaat 
zich begoochelen laat 
ook maar een ogenblik nalaat" 
(Thomas Bernhard, Minetti) 

Discordia : het gezelschap draagt de 
tweedracht, de discussie, de confronta-
tie, het zoeken, de vraagstelling expli-
ciet in zijn naam. Na Zestien Scènes 
stelt Discordia met Handkes DasSpiel 
vom F ragen de vraag naar het vragen. 
Zestien Scènes komt tot stand in een 
periode van politieke, intellectuele en 
emotionele verwarring. De dramati-
sche gebeurtenissen in het Oostblok 
tussen september en december 1989 
slaan een wereld(-beeld) aan scherven. 
Tesamen met de Muur valt de Oost-
West opdeling met een snelheid die 
niets of niemand kon voorzien. Dis-
cordia laat haar theaterwerk in die 
stroom van politieke actualiteit te-
rechtkomen. De voorstelling formu-
leert een eerste aarzelend antwoord op 
vragen als : hoe hou je als theaterma-
ker de scène open voor het heden ? 
Hoe laat je het "daarbuiten" van de 
wereld inslaan in het "hierbinnen" van 
scène ? Hoe betrek je als acteur een 
dergelijke ontwikkeling in je acteren ? 
Hoe kan de scène in het aangezicht van 
een plots totaal veranderd wereldbeeld 
nog actualiteit, i.c. politiek, produce-
ren ? Welke middelen zijn daartoe 
geëigend, zowel artistiek als produk-
tioneel ? 

Zestien Scènes is een poging tol ant-
woord. Niet met een tekst uit het be-
staand toneelrepertoire (geen enkele 
schrijver zou op dat ogenblik hebben 
kunnen vatten wat er gebeurde), maar 
met tekstfragmenten, waarvan Discor-

dia sommige al lang met zich mee-
draagt. Zestien Scènes is een zeer per-
soonlijke voorstelling in alle betekenis-
sen van het woord. Hoewel de ensce-
nering begint en eindigt met de hele 
groep op scène, is de collectiviteit dit 
keer slechts het kader waarbinnen de 
acteurs meer dan ooit in eigen naam 
spreken : in een bijna drie uur durende 
voorstelling nemen de Discordianen 
om beur t , hetzij alleen, hetzij met 
twee, het woord. In tijd en intentie ver 
uit elkaar liggende teksten van Be-
cket t , Goet l ie . Warhol , Bernhard , 
Claus, Dickens, Sophocles,... worden 
opgeladen met een persoonlijke (en 
dus maatschappelijke) actualiteit. Zo 
krijgt b.v. de obscene passage uil 
Claus' Serenade door Frieda Pittoors 
in de omgeving van fragmenten Bern-
hard en Dickens en in de context van 
het politiek wereldgebeuren een veel 
s u b v e r s i e v e r e i n h o u d d a n in 
Clatts/Scrihe. Zestien Scènes is een 
zelf-uitspraak op een gemarkeerd mo-
ment in de tijd : toen gemaakt en op 
dat ogenblik relevant. 

Pelgrimage naar het 

achterland 

Met Das Spiel vom F ragen staat op-
nieuw de groep, het gezelschap centra-
al. Treden op : een jonge toneelspeler, 
een jong toneelspeelster, een oude 
man, een oude vrouw, een spelbeder-
ver, een Mauerschauer, Parzival en een 
inheemse. In dat bonte gezelschap 
brengt Handke een heel aantal verwij-
zingen naar theater, literatuur en filo-
sofie samen. Das Spiel vom Fragen is 
een lappendeken van genres. Handke 
draagt zijn stuk op aan "Ferdinand 
Ra imund , Anion Tschechow, John 
Ford und die anderen" en verwijst 
daarmee al onmiddellijk naar een aan-
tal invalshoeken : de Oostenr i jkse 

volkse theatertraditie uit hel begin van 
de negentiende eeuw, Tsjechovs thea-
ter van de burgerlijke impasse, de in-
tellectuele en emotionele patstelling, 
de westerns van John Ford en het 
Amerikaanse landschap dat op Hand-
ke een blijvende fascinatie uitoefent. 
Het stuk opent met een citaat uit Dan-
te en plaatst zich daarmee in de traditie 
van de middeleeuwse allegorische 
zoektocht : Das Spiel vom Fragen als 
een moderne Elckerlyc ? De figuur 
Parzival verwijst naar de Graallegende 
en in de moeizame manier waarop hij 
tol spreken komt. draagt hij elementen 
in zich van Kaspar, één van de vroegere 
Handke-figuren. 

Zoals Handke zich een weg zoekt 
doorheen de literaire traditie, zo gaat 
het gezelschap op zoek naar een vraag, 
de vraag, het vragen. Een tocht die van 
het "lawaaierige Voorland" leidt naar 
het "stille Achterland" : een symboli-
sche reis naar de rand van de bescha-
ving ? Het koffiedrinkende gezel-
schap uit de Zestien Scènes is vervan-
gen door een groep van "pelgrims" die 
met iedere scène dieper het "Achter-
land"binnendringen. Totdat zij uitein-
delijk de plek bereiken, het pelgrims-
oord waarvoor de tocht werd aangevat. 
Op die plek : de vragenmuur, liet rad 
der vragen, het vragenpaleis. Het is de 
plaats waar de "vraag-vertelling" kan 
overgaan in het "vraag-spel". niet an-
dere woorden de plaats waar het "pra-
ten" kan overgaan in het "doen". Het 
is het moment waarop de toneelspeler 
en de toneelspeelster hun kunst kun-
nen tonen : het toneelspel als de kunst 
van het vragen. Maar verder dan een 
vragen-travestie komen ze niet. De 
spelbederver, die zich opwerpt als re-
gisseur. raakt evenmin verder dan een 
vrij vage omschrijving van liet vragen-
spel en kan geen aanwijzingen geven 
om dat spel aanschouwelijk te maken. 
Hi j moet concluderen : "Und unser Al-
lerleheiuligstes also - es hat für sich kei-
ne Form '.' Ist für sich nicht spielbar ?" 

Das Spiel vom Fragen stelt de vraag 
naar het theater, naar het speelbare. 
Die vraagstelling naar het theater blijkt 
al uit de mise-en-scène. De sinds enkel 
jaren vertrouwd geworden fragmen-
ten van een burgerlijk interieur (fau-
teuils, zetels, stoelen, tapijten, kamer-
schermen, zilveren dienblad en ser-
vies) hebben plaatsgemaakt voor een 
houten vloer (een soort van verdubbel-
de scène) die door twee rijen voetlich-
ten opgedeeld wordt in een voor-, mid-
den- en achterplan, enkele verspreide 
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