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REPoRTAGE door Johan thielemans

Dit jaar kwamen de Europese theatercritici 
samen in het Griekse Thessaloniki. Oorspron-
kelijk was deze bijeenkomst een initiatief van 
de Europese Gemeenschap, maar die bron is 
ondertussen opgedroogd. Daar zo een bijeen-
komst heel duur is, blijft het bestaan ervan erg 
wankel. Twee jaar na elkaar heeft Griekenland 
het geld – een slordige één miljoen euro – op 
tafel gelegd. Bij het afsluiten van de samen-
komst dit jaar kon men nog niet verzekeren 
dat er een volgende editie zou volgen. 
 Alles draait rond het uitreiken van een 
paar prijzen door een internationale jury. Een 
Belg zit daar niet bij. De juryleden hebben zich 
aan een paar afspraken te houden. Zij die een 
prijs krijgen, moeten beloven naar de uitrei-

king te komen. Wie niet aanwezig kan zijn, 
kan dus ook niet bekroond worden. Wie niet 
op het feest verschijnt, krijgt geen prijs. Dat 
gebeurde vorig jaar, toen Peter Zadek vond dat 
de reis naar Thessaloniki hem slecht uitkwam. 
Op het laatste ogenblik, te midden van heel 
wat verwarring, werd de prijs hem niet toege-
kend. Geef toe: voor 60 000 euro kan men al 
eens een reisje naar Thessaloniki ondernemen. 
Dit jaar was er een pijnlijk en betwistbaar 
moment. Sasha Waltz kwam in aanmerking 
voor de prijs voor theatervernieuwing, maar 
was verhinderd wegens ziekte. Reglement is 
reglement, zo oordeelden de organisatoren, en 
dus kon ze de prijs niet in ontvangst nemen. 
Daar stond menigeen wel van te kijken.

Warlikowski
Voor de hoofdprijs kijkt de jury uit naar een 
grote theaterpersoonlijkheid. Het lijstje van 
winnaars is dan onvermijdelijk ook voorspel-
baar. Pinter, Mnouchkine, Piccoli, Brook, … 
Over deze namen bestaat weinig discussie. Dit 
jaar ging de prijs naar Patrice Chéreau, en hij 
past naadloos in het lijstje. Je ziet het, het gaat 
om een carrièreprijs.
 De jury wil echter niet alleen achterom-
blikken, maar ook nieuwe richtingen in het 
theaterlandschap signaleren. Dat doet ze 
onder de noemer ‘nieuwe theaterrealiteiten’. 
In het verleden werden Alain Platel en Johan 
Simons zo onderscheiden. Het belang van 
deze prijs blijkt uit het feit dat hij voor Simons 
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