hoe uiteenlopend ook de teksten,
toch keren constanten weer. Chéreau
repeteert zeer lang aan tafel. De tekst
wordt tot op het bot ontrafeld, over elke
intonatie wordt nagedacht. De woorden moeten lichamelijk worden. De
lichamen van de acteurs worden doorkruist door tegenstrijdige gevoelens.
Ook al gaat het steeds weer over liefde,
Chéreau toont nooit een ideaal. Elke
liefdesverhouding is een strijd om de
macht. In elk verhaal dreigt de tragedie
van de dood. Zo geeft Chéreau gestalte
aan een innerlijke biografie. Franse
acteurs, ridders van het woord, worden
door hem tot nieuwe instrumenten van
het gevoel gekneed. Acteurs getuigen
dat ze, wanneer ze met hem gewerkt
hebben, als andere mensen en kunstenaars uit een productie komen.
De gevoelens zelf worden in de
ruimte geplaatst. Dat wil zeggen dat
het speelvlak vrij moet blijven en de
vertolkers de beste plaats opzoeken
om hun tekst maximale kracht en
spanning te bezorgen. Een acteur
blijft bij Chéreau niet stilstaan (tenzij
er daarvoor een reden is). Dat principe
past hij zowel op theater als op opera
toe. Bij Wagners Ring of Mozarts Così
fan tutte, twee producties die in de

tijd ver van elkaar verwijderd zijn,
zie je hoe Chéreau op zoek is naar
eenzelfde soort dynamiek als in La
Fausse Suivante van Marivaux – een van
de hoogtepunten van zijn arbeid bij
Les Amandiers, met een wonderlijke,
originele knechtenrol voor Michel
Piccoli. Theater is voor Chéreau op alle
vlakken een en dezelfde praktijk.
Hij koestert zelf nog een andere
droom: erkend worden als belangrijk
filmregisseur. In dat medium heeft hij
het moeilijk om door te breken. Toch
maakte hij twee belangrijke films:
L’homme blessé, over een verschrikkelijke liefdesverhouding binnen
het homomilieu, en La Reine Margot,
die qua stijl het dichtst staat bij zijn
omgang met acteurs.
Chéreau is nu zestig en levert nog
altijd producties af die als een maatstaf worden beschouwd. Hij heeft
Phèdre van Racine aangepakt – waarbij
hij voor de eerste keer de strijd is aangegaan met de alexandrijn, een versvoet die hij haat. ‘Niet te missen’, zei
men in Parijs. Hij heeft Uit een dodenhuis van Janaček geregisseerd (met zijn
vriend Boulez in de orkestbak), wat tot
het beste wordt gerekend van wat er
tegenwoordig op de operaplanken te

zien is. Als je zijn hele carrière overschouwt, valt op dat er weinig evolutie
in te zien is. Van bij het begin gaat het
over het fascinerende van het licht en
het decor, de intensiteit van de acteurs
en de operazangers, en de intelligentie waarmee teksten op het toneel
worden gebracht. Hij belichaamt het
type van de regisseur die zijn kwaliteit
toont aan de hand van zijn strijd met
belangrijke teksten, uit het heden
maar vooral uit het verleden. Het
komt er voor hem op aan de traditie te
bevragen en die voor de hedendaagse
tijd van levensbelang te maken.
Misschien gebeurt dit in Vlaanderen
vandaag wat te weinig.
Theaterarbeid is vluchtig.
Tegenwoordig zie je echter dat een
aantal belangrijke producties een
nieuw leven krijgen dankzij de dvd.
De aandacht voor belangrijke regisseurs of producties is erg grillig, maar
voor Chéreau is men gul geweest: er
bestaat een dvd van zijn bewerking
van Racines Phèdre, met Dominique
Blanc als grote tragédienne, en voor
het operawerk beschikt de liefhebber over een bijna volledig overzicht.
Er is natuurlijk de Ring, na dertig
jaar nog altijd een monument, maar

ook een schitterende Wozzeck door
de opera van Berlijn en een interessante, donkere versie van Così fan tutte,
die helemaal de geest uitademt van
Chéreaus aanpak van Marivaux. Zijn
jongste productie, Tristan und Isolde,
die in 2008 het nieuwe seizoen van de
Scala opende, was te zien op televisie.
Die zal dus kans maken op een dvduitgave, al was deze overdadige miseen-scène minder overtuigend. En er
is natuurlijk de bejubelde opera van
Janaček Uit een dodenhuis, de belangrijkste productie van de laatste jaren.
Ook die ligt gelukkig in de dvd-rekken. Zo blijft Chéreau tot het levend
geheugen van het theater behoren.
johan thielemans
Colette Godard, Patrice Chéreau, un
trajet, Editions du Rocher, Paris, 2007
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Wie een prachtig voorbeeld van het theaterwerk van Strehler wil zien,
moet naar de volgende dvd grijpen:
La Trilogie de la Villégiature van Goldoni,
gespeeld door de Comédie Française.
2 Gelukkig wordt deze versie opgenomen
voor televisie. Vandaag is ze op dvd
verkrijgbaar.
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Met werk van Dick van der Harst, Dominique Pauwels, Jan Kuijken, Peter Verhelst, Patrick Corillon,
Thomas Smetryns, Marlies Heuer, Stef Lernous, Daan Janssens en anderen.
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