K

R
I N

DE

K

HET

GEBEUREN

Geld. H a a r "trouw en alert publiek" heeft het Toneelgezelschap
Ivonne Lex alsnog 8 miljoen opgeleverd in de subsidiestrijd die het gezelschap sinds I april met kultuurminister Dewael voerde. Deze laatste
ontving de overige 6 van het oorspronkelijke b e d r a g voor zijn niet
sterk-genoeg-voor-volledige-schia pping-argumenlatie nl.
"Het soort
theater dal III. brengt is risikoloos
en burgerlijk, en mag dus bij hel toekennen van de subsidies zeker geen
p r i o r i t a i r e p o s i t i e i n n e m e n . De
overheid moet immers naast de grote zaalprodukties van het repertoireteater dat vanuil historisch en artistiek oogpunt belangrijk blijft, in eerste instantie die initiatieven ondersteunen die blijk geven van een vernieuwend en koherent artistiek concept."
Antwerpen Culturele Hoofdstad
ontvangt 495 miljoen van de Vlaamse regering, een deel van het bedrag

GELEZEN
"Ik wil voor jonge mensen het teater weer aantrekkelijk maken, open.
speels, g e m a k k e l i j k . T e a t e r heeft
uiteindelijk alles te maken met kinderachtigheid, met vroeger, met in
de kast zitten, met vieze manieren."
Jan Decorle in gesprek met Wim
Van Gansbeke in De Morgen, 15 mei
1990.
"Maar we hebben toch talent beweert men, maar dat weg loopt door
de kulturele politiek. Eindhoven is
85 km ver. Wordt er in de VSA spektakel gemaakt als een regisseur 4000
km naar een andere staat gaat in
hetzelfde taalgebied ? Dat is toch
normaal. Weglopen ! Dit is precies
een dorpje van Galliërs; als je buiten
de verste paal gaat, ben je al gezien."
Ben Verhoye in gesprek met Veronika Wuyts over Antwerpen Culturele Hoofdstad in Uil - informatiekrant voor Antwerpen, mei 1990.
"Teater heeft zo weinig nodig : een
akteur, een plek om te staan, een
tekst. Verder niets. Alles wat met
teater en akteren te maken heeft, is
ruimte : gedachten, emotionele verbeelding, klimaten, vibraties, energie, geluid, van moment tot moment
verschijnend en meteen weer ver-
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zal besteed worden aan de restauratie van o.a. de Bourlaschouwburg.
Nieuwe organisatorische ontwikkelingen in Antwerpen : oprichting van
de vzw Kultuurstad '93 mei als voorzitter M a u r i c e Velge ( A n t w e r p s e
Gemeenschap voor de Haven), benoeming van Eric Antonis als artistiek leider en de installatie van een
Raad van Wijzen waarin André Delvaux, Fred Brouwers, Guido Minne,
Jozef Deleu, Frans Boenders, Ludo
Simons, G u i d o van H o o f , P i e r r e
Menens en Tijl Eyckerman zetelen.
Leiding. Bernard Foccroulle, clavecinist, organist en docent aan het
conservatorium van Luik volgt op I
januari 1992 Gerard Mortier op als
direkteur van de Muntschouwburg.
Sylvain C a m b r e l i n g volgt Mortier
naar Salzburg, de plaats van muziekdirecteur is dus vakant. Mark Morris
heeft nog niets beslist.
Serge Rangoni. leider van het
produktie- en promotiebureau Indigo. wordt de nieuwe direkteur van
het Brusselse Atelier Sint-Anne.
Jappe Claes verlaat omwille van
a r t i s t i e k e m e n i n g s v e r s c h i l l e n de

dwijnend. Akteren bestaat telkens
maar even in de wrijving van het ene
moment op het andere. In niets, dus.
Maar niets is ook alles : het begrip
'vol-ledig' is voor mij geen tegenstelling binnen één woord maar twee
keer hetzelfde op hetzelfde ogenblik. Een schijnbare paradoks van
het soort, waaruit het hele leven bestaat."
Dora Van der Groen in gesprek
met Wim Van Gansbeke in De Morgen. 16 mei 1990.
"Ik z e g j e : Brussel wordt NIET hel
centrum van Europa. Dat is een besef dat pas sinds korte tijd tot mij
begint door te dringen. Het zwaartepunt heeft zich duidelijk naar het
Oosten verplaatst. Brussel is in enkele maanden naar de periferie van
Europa verwezen. En de armtierigheid van dit land zal nu schrijnend
bloot komen te liggen. Ik kom nel
terug uil New York, waar wij mei La
Finta Giardiniera een enorm succes
hebben gehad... Wel : voor die gastvoorstelling h e b b e n wij niet één
frank subsidie kunnen krijgen, precies omdat die subsidies gecommunautariseerd zijn. Omdat dit land allang niet meer groots maar uitsluitend nog petieterig denkt."
Gerard Mortier in gesprek met
Wilfried Hendrickx in Humo , 3 mei
1990.
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Blauwe M a a n d a g C o m p a g n i e , het
duo Perceval-Joosten doet de artistieke leiding volgend seizoen opnieuw alleen.
Festivals. De jury van teatercritici
selecteerde de volgende voorstelling e n v o o r het Theaterfestival d a t
plaatsvindt in Rotterdam van 31 augustus tot 14 september 1990 : Prometheus (Theatergroep Hollandia),
Oom Wanja (Maatschappij Discordia), De lijd en de kamer (Arca). HeI
syndroom van Stendlial (Art & Pro),
LIIIII (Toneelgroep Amsterdam ism
de Tijd), Strange Inlerhide (Blauwe
Maandag Compagnie ism de Voorziening), Ballet (Toneelgroep Amsterdam), Marclie funèbre potir chat
(Van Dijck. Turbiasz, Dehollander)
en Stellet (Rosas).
Nieuwe Trends - De hedendaagse
kunst in Vlaanderen, het Vlaamse
festival in Moskou, georganiseerd
door het Vlaams Theater Instituut.
De Russische Teaterunie en hel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was naar verluidt erg succesvol. Samenstelling van het programma : Stella (Rosas). Les Porteuses de

' O m de h a v e r k l a p h o o r t m e n
overal en zeker in hel theatermilieu
praten over objectieve en o p b o u wende kritiek. Ik heb reeds, meen ik.
terdege aangetoond dat het geen zin
heeft over objectieve kritiek te handelen. Die bestaat gelukkig niet. Dit
zou betekenen dat er geen tegenspraak meer mogelijk is. Men bespare ons zo'n gerobotiseerd bestaan.
Wat men wel kan en moet eisen is dat
kritiek over een object zich beperkt
tot het object en dat men zich niet
verstrikt in vooroordelen. Maar daar
moet het bij blijven.
Rik Lanckrock, 'Kritiek als sociaal
verschijnsel'. Documenta,
jaargang
XIII, nr. 1.
"Men praal maar over de naïviteit
van het publiek, maar die naïviteit
bestaat helemaal niet. Hel publiek is
hartstikke gekorrumpeerd, hel heeft
zijn smaak bepaald. Als je de eerste
de beste boerelul zou uitleggen waar
het hier over gaal, dan zou die het
onmiddellijk begrijpen. Via de telvisie wordt het publiek heel veel met
toneelspelen gekonfronteerd. Er is
geen periode geweest waarin men
zoveel drama heeft gekend. Al doorschakelend krijg je de hele kuituur
voor je. Als ik aan een universiteit
dramaturgie zou doceren, zou ik de
mensen dwingen om een maand lang
door le schakelen en daar een proef-
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Manvaises Nonvelles (Wim Vandekeybus), De lijd en de kamer (Arca),
De inompelaar en de liefde (Speelteater), AU, a 1001 niglitinare (Tiedrie) en een gala-avond geinspireerd op Les Lundis met o.a. Tête
vue de dos (Cassiers, Maillard), GerInid en JamesIM ister and
Misses
Martin (Bert Van Gorp en Carine
Peeters) en muziek van Thierry De
Mey en Quatuor Quartet.
Willy Thomas won de Signaalprijs (100.000 BF) voor zijn tekst
van B is A in Bubbels, een produktie
van Oud Huis Stekelbees in een regie van Guy Cassiers. De jury van
het vijfde Signaalfestival acht de
tekst van Thomas "een klein meesterwerk dat hopelijk tot een klassieker zal uitgroeien en de Vlaamse
grenzen zal overschrijden. De ode
aan de taal in zijn gebalde, gepolierde doch literaire en fantasierrijke
vorm kent aan de p r o d u k t i e een
meerwaarde toe, een magisch kwadraat. een symboliek waarbij kunst
en kunde verenigd worden tot een
monumenTAAL en uniek theatergebeuren."

schrift over te schrijven. En als je
dan toneelteorieën gaat lezen die
s i n d s de r e n a i s s a n c e g e s c h r e v e n
zijn, herken je dat allemaal."
Jan Joris Lamers in gesprek met
Sigrid Bousset en Johan Reyniers,

Veto, nr. 29, 14 mei 1990.
"Jaagt de Greef op nieuwe vormen, dan koestert Tillemans vooral
oude gedachten. Hij zwom in de
oudmodische citaten die ons volk
opriepen te herleven. Het teksttheater had een minder eloquente,
maar meer efficiënte verdediger
kunnen gebruiken, want zo kon het
nieuwe bewegingstheater oprukken
(tot in Moskou), wat toch het risico
inhoudt dat de podiumkunst door
vrijblijvende podiumkiinstjes verdrongen wordt."
Mark Schaevers,
Humo 2595.

Dwarskijker

Luc Frans
Zeg nooit : Tom Lanoye kan toch
een hoopje bij elkaar schijten.
Z e g : Tom Lanoye heeft een relevant bergje scherpzinnige, d r a m a turgische, theaterkritische, en dito
wetenschappelijke inzichten, op een
uiterst humo ristische wijze bij elkaar geschreven.
Etcetera 30, 15 juni 1990

