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1. Inleiding 

 

Jerzy Grotowski wordt vaak in hetzelfde rijtje van hervormers in de theaterwereld geplaatst als 

Antonin Artaud, Vsevolod Mejerchol‟d en Konstantin Stanislavskij. Hij wordt door sommigen 

van onschatbare waarde geacht voor de verdere ontwikkeling van het theater en er wordt met zijn 

naam gegooid dat het een lieve lust is, alsof hij een product zou zijn tijdens een uitverkoop in de 

supermarkt. 

Grotowski was een regisseur, pedagoog en theatervernieuwer, maar men zou hem ook 

kunnen omschrijven als een visionair, een filosoof en een spiritueel leider. Hij was voortdurend 

op zoek en theater in de traditionele betekenis was een stadium, een etappe in zijn traject, een 

middel om zijn doel te bereiken. Over het feit dat Grotowski na verloop van tijd geen 

opvoeringen meer maakte, zegt Richard Schechner het volgende: “People say Grotowski “left 

theatre”, but the fact is he was never „in theatre‟.” (1997: 462) 

Wat Grotowski precies dacht, is moeilijk te achterhalen. Hij heeft niet veel teksten 

geschreven en de meeste zijn dan nog de verwerkingen van toespraken of interviews. In de 

uitgave Towards a poor theatre zijn slechts vijf van de vijftien teksten die erin zijn opgenomen 

van zijn hand. Dit werk staat bekend als hét werk over Grotowski‟ s belangrijkste periode van het 

„arm theater‟. Velen denken dat het boek volledig door Grotowski geschreven is, maar de meeste 

artikelen zijn getuigenissen van mensen die bij Grotowski op stage geweest zijn. Ontzettend veel 

personen hebben hun ervaringen van een workshop op papier gezet, maar elk hebben ze hun 

eigen interpretatie. We kunnen ons enkel een beeld vormen van Grotowski‟ s visie op theater. 

Zekerheid over welke van de verschillende visies van Grotowski was, zullen we echter nooit 

hebben.  

 Ik zal me bij mijn onderzoek eerst concentreren op de verschillende etappes in het werk 

van Grotowski, die zijn evolutie mooi illustreren. De grootste klemtoon zal daarbij op de eerste 

periode gelegd worden. Daarna zal ik het kort hebben over hoe Grotowski in Polen en daarbuiten 

onthaald werd. Dan schrijf ik een kort woordje over hoe sommigen Grotowski zagen. In het 

volgende luik zal ik mijn aandacht richten op Vlaanderen en hoe Grotowski daarin past. Hoe zag 

de scène in Vlaanderen er eigenlijk uit in de jaren zestig en zeventig? Grotowski is in 1966 in 

Vlaanderen geweest tijdens een workshop van het INSAS, in samenwerking met het RITCS en 

een jaar later nogmaals met de opvoering Akropolis. Ik zal de workshop en de voorstelling 

gedetailleerd beschrijven om de lezer een idee te geven van hoe het er tijdens de workshops en 

voorstellingen van Grotowski aan toe ging. Daarna schets ik globaal de belangrijkste Vlaamse 

figuren die getracht hebben Grotowski‟ s ideeën te incorpereren in hun eigen werkwijze. Ik ga 

hierbij gericht te werk en bespreek enkel de theatermakers die werkelijk door Grotowski 

beïnvloed werden. Ik zal trachten te onderzoeken hoe het komt dat Grotowski in Vlaanderen 

bekend werd. Heeft hij een invloed gehad op het Vlaamse theaterleven? Is er vandaag in 
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Vlaanderen nog iets merkbaar van zijn bestaan? Of was Grotowski slechts een tijdelijke hype? 

Had zijn populariteit te maken met zijn methode of met zijn ravissante persoonlijkheid?
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2. Leven en werken van Jerzy Grotowski 

 

Jerzy Grotowski zag het levenslicht op 11 augustus 1933 in Rzeszów, in het zuidoosten van 

Polen. Zijn vader, Marian, werkte in de bosbouw en zijn moeder, Emilia, was onderwijzeres. Hij 

had één oudere broer. Toen Grotowski zes jaar was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Zijn vader 

trok naar Parijs en sloot zich daar aan bij het Poolse bannelingenleger. De overgebleven leden 

van het gezin vluchtten naar Nienadówka, een twintigtal kilometer boven Rzeszów. Na de oorlog 

verhuisde zijn vader naar Paraguay, waar hij tot zijn dood in 1986 bleef. Hij kon niet leven in een 

land waar de communistische partij het voor het zeggen had. Grotowski zag hem nooit meer 

terug. Het was dan ook zijn moeder die hem vormde en zijn horizon verbreedde. Zij bracht 

boeken mee naar huis over het christendom, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. Al deze 

religies verkondigden volgens haar dezelfde essentiële waarheid en dat nam Grotowski ook gretig 

in zich op. In 1950 verhuisde het gezin naar Krakau, waar Grotowski vanaf 1951 een opleiding 

volgde aan de PWSA of Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska (Staatshogeschool voor Theater). 

Daar richtte hij een soort school op binnen de school. Samen met enkele van zijn medestudenten 

bestudeerde hij er Konstantin Stanislavskij
1
. Hij raakte geïntrigeerd door deze man en werd een 

goede „dief‟. Van Stanislavskij leerde Grotowski onder meer de focus op de acteur en de 

noodzaak van een goed voorbereide structuur, iets wat zijn leerlingen die later in zijn naam 

lesgaven soms vergaten. Nadien trok hij naar Rusland voor een één jaar durende cursus aan het 

GITIS of Gosudarstvennyj institut teatral‟nogo isskustva (Staatsinstituut van Theaterkunsten) in 

Moskou. Hij studeerde er bij de Russische acteur/ regisseur Jurij Aleksandrovič Zavadskij (1894-

1977), die acteur was geweest bij Stanislavskij en Evgenij Vachtangov (1883-1922). Grotowski 

leerde er meer bij over deze twee theatericonen, maar vooral Mejerchol‟d
2
 was vernieuwend voor 

hem. Verder was Grotowski ook beïnvloed door François Delsarte (1811-1871), Charles Dullin 

(1885-1949) en het Oosters theater (Opera van Peking, Indische Kathakali, Japanse Noh-theater). 

In 1956 kreeg hij een beurs om naar Azië te vertrekken. Dit was voor hem een droom die 

eindelijk in vervulling ging. Hij verdiepte er zich in de Oosterse filosofie en het Sanskriet. Dit 

was niet de enige keer dat Grotowski een beurs kreeg om naar het buitenland te gaan. In de 

periode 1957-1959 ging hij twee maal naar Frankrijk waar hij kennis maakte met de bekende 

mimemeester Marcel Marceau (1923-2007). Hij ging ook naar Egypte, het Midden-Oosten en in 

1962 ging hij naar China.  

                                                           
1
 Stanislavskij (1863-1938), een Russische acteur, regisseur en toneelleider, ontwikkelde een nieuwe visie op 

acteursopleiding. Volgens hem moest de acteur, die fysieke en vocale training kreeg, opgaan in het stuk en enkel 

uitbeelden wat hij innerlijk ooit zelf beleefd had. 
2
 Mejerchol‟d (1874-1940) was een Russische theaterproducer, –regisseur en acteur. Hij ontwikkelde een methode 

om psychische en fysische processen bij acteurs met elkaar te verbinden. Gebaren en bewegingen moesten de 

innerlijke emotie uitdrukken. 
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Toen hij in de herfst van 1956 terug in Polen was, kwam hij terecht in de Poolse oktober
3
. 

Voor de eerste en laatste keer in zijn leven raakte hij openlijk actief in de politiek betrokken. Hij 

werd leider van een jeugdbeweging die hervormingen wou en schreef provocatieve artikelen. 

Later verklaarde hij dat dit gebeurde uit bewondering voor de vredevolle vrijheidsstrijder 

Mohandas Ghandi (1869-1948) (Osiński 1986: 20). Nadien heeft hij zich in Polen steeds ver weg 

van politiek gehouden. Het leek alsof hij volledig zijn eigen ding deed en niet keek naar de rest 

van de maatschappij. Maar Slowiak en Cuesta interpreteerden dit totaal anders, Grotowski‟ s 

theater was niet zo apolitiek als hij zelf toen moest beweren. De reden dat zovele Polen toen naar 

Grotowski kwamen, was “to taste something that was forbidden to them elsewhere” (Slowiak & 

cuesta 2007: 9). Pas na zijn vertrek uit Polen naar Amerika zegt Grotowski openlijk wat hij 

denkt:  

 

Things which were fobidden before me should be permitted after me; the doors which were closed 

and double-locked should be opened. I must resolve the problem of freedom and of tyranny 

through practical measures; that means that my activity should leave traces, examples of freedom. 

[…] Art is deeply rebellious. Bad artists talk about the rebellion, but true artists do the rebellion 

(Grotowski 1997: 292-293; nadruk in origineel). 

 

Toen hij in Polen was, sprak hij nooit over politiek en trachtte niets te doen om de staat tegen de 

schenen te schoppen. Men kan niet echt zeggen dat Grotowski deuren heeft geopend. Kiertjes 

misschien, maar wijd open deuren waren er zeker niet na het vertrek van Grotowski. Toch was 

het zeker opmerkelijk dat zovele binnen- en buitenlandse studenten naar Grotowski in Polen 

konden komen en daar ongemoeid workshops konden volgen.  

Zijn theatercarrière startte Grotowski in het Stary Teatr (Oude Theater) in Krakau, waar 

hij stukken opvoerde van onder meer Eugène Ionesco, Anton Čechov en Jerzy Krzysztof. Deze 

opvoeringen droegen nog de stempel van zijn opleiding in Moskou. Men kon reeds merken dat 

Grotowski evolueerde, maar zijn typische werkwijze ontwikkelde hij pas echt, toen hij samen met 

de dramaturg en theatercriticus Ludwik Flaszen op 1 september 1959 het Teatr 13 Rzędów 

(Theater van de 13 Rijen) oprichtte in Opole. Anderen laten de eerste periode al in 1957 

aanvangen, bij de voorstelling van Krzesła (Les Chaises van Ionesco, 1952). Algemeen wordt 

Grotowski‟ s werk in vijf periodes opgedeeld. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Tijdens de Poolse oktober van 1956 werd, met de steun van vele intellectuelen, door stakingen en demonstraties de 

Stalinist Bolesław Bierut (1892-1956) ten val gebracht en kwam Władysław Gomułka (1905-1982) aan de macht. 
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2.1 Teatr Przedstawień (1959-1969) 

 

Aan het startpunt van zijn carrière stond Grotowski ver verwijderd van het beeld hoe iedereen 

hem zou leren kennen. In een donker pak, gladgeschoren, met kort haar en een zonnebril op de 

neus kwam hij de zaal binnen. Voortdurend observerend en weinig zeggend, kon hij alles en 

iedereen doorgronden (Fig. 1). De periode van het „Teatr Przedstawień‟ („Voorstellingentheater‟) 

eindigde in 1969, toen Grotowski verder evolueerde naar het „Parateatr‟ („Paratheater‟). Maar 

ook nadat het Teatr 13 Rzędów van start gegaan was, ging Grotowski niet over één nacht ijs. Pas 

in 1961, bij de opvoering van Dziady van Adam Mickiewicz, maar vooral vanaf 1962, bij de 

opvoering van Kordian van Juliusz Słowacki, had Grotowski zijn doel bereikt. Aanvankelijk 

voerde Grotowski ook nog avant-garde werken op, maar vanaf dan kwamen enkel de klassieke 

werken aan bod. Goedgetrainde acteurs, die Grotowski‟ s „arm theater‟ illustreerden, betraden 

vanaf nu de scène. In maart 1962 vond ook nog een andere grote verandering plaats. De naam 

van Teatr 13 Rzędów veranderde in Teatr Laboratorium 13 Rzędów (Theater Laboratorium van 

de 13 Rijen). Dit was een grote stap in de richting van de verwezenlijking van Grotowski‟ s 

droom om een onderzoekscentrum te stichten net als dat van Niels Bohr
4
 in Denemarken. Het 

moest een plaats worden, waar mensen zouden samenkomen, hun bevindingen vergelijken en 

samen tot nieuwe resultaten komen. In 1962 reisde hij ook naar China, waar hij kennis maakte 

met een Chinese stemexpert en het Peking Opera, dat rijk is aan symboliek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Grotowski tijdens een 

 conferentie in  1969 (Osiński 1980: 

 afbeelding 39) 

 

                                                           
4
 Niels Bohr (1885-1962), de beroemde Deense theorethisch natuur- en scheikundige, richtte in Kopenhagen het 

Instituut voor Theoretische Fysica op. 
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In 1965 verhuisde het gezelschap van Grotowski naar Wrocław en de naam van het Teatr 

Laboratorium 13 Rzędów werd omgevormd tot Teatr Laboratorium Instytut Badania Metody 

Aktorskiej (Theater Laboratorium Onderzoeksinstituut van de acteermethode). Het tweede deel 

van de naam werd meestal weggelaten en men gebruikte kortweg de naam Teatr Laboratorium. 

Volgens Anouk David zou de verhuis onder meer te maken gehad hebben met een stijgend 

ongenoegen van de cultuurraad van Opole (1992: 5). Het bekendste stuk dat in het nieuwe theater 

werd opgevoerd was Akropolis (1962, 1964, 1967). Een ander stuk dat vanaf 1965 werd 

opgevoerd, was Książę Niezłomny (De Standvastige Prins), gebaseerd op een 17
e
 eeuws 

theaterstuk van Calderon de la Barca. Ryszard Cieślak speelde de hoofdrol en was het levende 

voorbeeld van Grotowski‟ s ideaal van de heilige acteur die de ultieme daad van zelfopoffering 

verrichtte. Deze rol leverde Cieślak wereldfaam op. Enkel Akropolis, Książę Niezłomny en 

Apocalypsis cum Figuris (1968) zijn in het buitenland opgevoerd. Grotowski koos er heel bewust 

voor om klassieke stukken op te voeren. Hij geloofde dat deze een archetype in zich droegen. 

Hiermee bedoelde hij een onderwerp dat aansloot bij de collectieve voorstellingen van de mens, 

die we halen uit ons collectief onderbewustzijn. Grotowski nam deze filosofie over van de 

Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961). Volgens Jung werden in het collectieve 

onderbewustzijn de mythen en rites van onze voorouders bewaard. Een voorbeeld van een 

archetype was het ruilen van de ziel voor macht in Tragiczne dzieje Doktora Fausta (1963) of 

een persoon die zich opofferde voor de groep in Książę Niezłomny. Door zo een archetype uit te 

beelden, konden zowel de spelers als de toeschouwers makkelijker tot de transgressie, in contact 

met zichzelf, komen. De acteurs konden het archetype naar boven brengen, maar ook de scène 

hielp om de ogen van de toeschouwers te openen voor het archetype. Acteren werd beleefd als 

een profane religieuze ervaring, vandaar dat sommigen ook vaak de term religie met Grotowski 

verbonden. Grotowski zelf deed dit niet. Theater diende een hoger doel, maar geen religie. 

Het grote aan Grotowski was zeker en vast dat hij een meester was op verschillende 

terreinen: de training van de acteurs, de mise-en-scène en de tekstuele montage. Vaak waren 

regisseurs slechts op een van de gebieden vernieuwend. Voor Grotowski stond de acteur in het 

theater centraal, de „heilige acteur‟, die de ultieme daad van zelfopoffering verricht. Om dit te 

bereiken ontwikkelde Grotowski zijn beroemde repetitiemethode. Deze bestond uit twee pijlers: 

fysieke oefeningen en stemoefeningen. Hoewel er geïmproviseerd werd tijdens repetities, waren 

de oefeningen zeer gedisciplineerd. Zonder discipline zou er enkel chaos zijn, vond Grotowski. 

De lichaamsoefeningen, geïnspireerd op onder meer yoga, mime, tai chi chuan en allerlei andere 

Oosterse invloeden, zorgden voor ware acrobatentoeren van de acteurs. Alle spieren in het 

lichaam werden hierbij betrokken en vaak werd naar contrast tussen de verschillende 

lichaamsdelen gestreefd. Als men met de romp iets vertelde, moesten bijvoorbeeld de ledematen 

iets totaal anders kunnen vertellen. Er bestonden verschillende soorten oefeningen: „Les 

Exercices Plastiques‟, gegeven door Rena Mirecka, waren gericht op de snelle rotatie van 
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gewrichten en „Les Exercices Corporels‟, gegeven door Cieślak, waren gericht op het uitvoeren 

van hand-, schouder- en kopstanden. De stemoefeningen, onder het toeziende oog van Zygmunt 

Molik, waren het volgende aandachtspunt bij de repetities. De acteur moest de stem, net als zijn 

lichaam, volledig beheersen. Er werd gewerkt aan de draagkrachten van de stem, de ademhaling, 

het stemgebruik, dictie, pauzes en zo verder. Het doel van dit alles was te komen tot het ultieme 

samenspel van lichaam en stem. Dat Grotowski een man van de daad was, kunnen we afleiden uit 

zijn volgende reactie: „Wanneer men weet dat men zich voor 100% heeft ingezet voor iets, heeft 

men geen behoefte aan de ongrijpbare ideeën van een filosofie” (Marijen 1967).  

De „Via Negativa‟ was het middel bij uitstek. De acteur moest tijdens de trainingen 

onderzoeken wat hem persoonlijk hinderde en op die manier in staat zijn de blokkades op te 

heffen. Het ging er niet om dat de acteur iets niet deed, maar hij moest nalaten iets niet te doen. 

Alle innerlijke impulsen moesten ook uiterlijk zichtbaar zijn, er moest een eenheid zijn van de 

fysieke en mentale reactie. De acteur moest zichzelf volledig geven en niets mocht hem hierbij 

hinderen. Een natuurlijke schok of stimulans zorgde ervoor dat een acteur niet langer „natuurlijk‟ 

reageerde, als gevolg van zijn gewoontes en gedrag, maar de stimulans leidde tot een impuls bij 

de speler. Zo bracht hij „tekens‟ ten uitvoer, dat waren de innerlijke impulsen die op spontane 

wijze naar boven kwamen. Het resultaat was de reflex of de „totale daad‟. De acteur kon plots 

beginnen zingen, dansen of rondhuppelen. Pas wanneer dit gebeurde, vond zelfopoffering plaats, 

in andere gevallen had men brutaliteit. Door het uitvoeren van de „totale daad‟ provoceerde de 

acteur de toeschouwer. En dat was de grootste beloning voor een acteur. De taak van de regisseur 

was niet de acteur iets aan te leren. In tegendeel, bij een interactie van acteur en regisseur leerden 

beiden iets meer over zichzelf. 

 In 1965 publiceerde Grotowski zijn manifest Ku teatrowi ubogiemu in het tijdschrift 

Odra. Dit is vooral bekend geworden in de Engelse vertaling van 1968, Towards a poor teatre. 

Deze uitgave is samengesteld door Peter Brook
5
 en bevat tal van andere teksten over het „arm 

theater‟. Het was vooral omwille van dit „arm theater‟ dat Grotowski zo bekend geworden is. 

Theater was voor hem datgene wat plaatsgreep tussen acteur en publiek, de rest was overbodig. 

Licht, muziek, technologische snufjes, ornamentele attributen en zo verder moesten vermeden 

worden in het theater. Hij protesteerde hiermee tegen de invloed van de film op het theater. 

Toneel zou op technisch gebied altijd achterhinken op de film, men mocht de filmische middelen 

dus niet op de scène gebruiken. Men moest zich concentreren op de kern van het theater, de rest 

diende men te negeren. Het mooie aan theater was het directe contact van de acteur met de 

toeschouwers. Bij de introductie van de film en allerlei andere technologische snufjes op het 

podium werd er een afstand opgebouwd. Attributen die op de scène aanwezig waren, moesten 

functioneel zijn, in plaats van ornamenteel. Grotowski vond het zeer belangrijk dat gedurende een 

voorstelling enkel de attributen werden gebruikt die reeds aan het begin van de voorstelling op de 

                                                           
5
 Brook (1925) is een Brits theater- en filmregisseur en theatervernieuwer en werkt in de lijn van „arm theater‟. 
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scène aanwezig waren. Er mochten in geen geval nieuwe attributen worden aangevoerd en de 

aanwezige attributen moesten het hele stuk door bruikbaar zijn. Vaak hadden de attributen 

verschillende functies, soms deden ze zelfs dienst als levende personages. Ook de acteurs zelf 

speelden soms verschillende rollen of ze deden dienst als attribuut. In Akropolis bijvoorbeeld 

moest een gietijzeren afvoerpijp een bruid voorstellen. Make-up was ook niet nodig voor 

Grotowski. De acteurs hadden immers hun eigen natuurlijke gave om hun gezicht een bepaald 

uiterlijk te geven. Slowiak en Cuesta verklaren dit als volgt: “If someone is constantly repeating, 

„Everyone‟s against me!‟ or „I‟ll never get anywhere!‟ these phrases leave traces on our bodies 

and faces. He [Grotowski] asked each actor to choose a „slogan‟, a personally appropriate phrase 

that could be repeated over and over” (2007: 104-105). Door volledige beheersing van de 

gelaatsspieren moesten de acteurs gedurende de hele voorstelling één vaste uitdrukking op hun 

gezicht geplakt houden (Fig. 2). Vooral tijdens Akropolis werd er van gezichtsmaskers gebruik 

gemaakt.  

  

 

Fig. 2: Gezichtsmasker door Rena Mirecka  

(Schechner & Wolford 1997: 65) 

   

Het speciale aan de scène was, dat er helemaal geen was. Er was geen podium van waarop de 

acteurs afstandelijk neerkeken op het publiek. Ook met de toeschouwers werd geëxperimenteerd 

door Grotowski. Het publiek, dat vaak heel gering was, speelde meestal geen actieve rol in het 

stuk. Maar er werd tussen de toeschouwers in gespeeld, zij werden aangesproken of totaal 

genegeerd. “The spectators became active participants in rituals (Dziady 1961), patients in a 

psychiatric ward (Kordian 1962), guests at a last supper (Doctor Faustus 1963), and voyeurs at 

acts of persecution and sadism (The Constant Prince 1965)” (Kumiega 1997: 232). Het was de 

bedoeling dat ook zij een soort catharsis ondergingen, ze kwamen in contact met het 

onderbewuste, de maskers vielen af en de waarheid werd hen duidelijk door het spel van de 
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acteurs. Aanvankelijk speelden de acteurs nog voor de toeschouwers, maar later werd de ervaring 

van het publiek ondergeschikt aan die van de acteur. De acteur en zijn mogelijkheid tot innerlijke 

expressie werden voor Grotowski van het grootste belang. Nog later, in de periode van het 

„Parateatr‟, viel het publiek helemaal weg en concentreerde Grotowski zich enkel op de acteur. 

 Grotowski was ook gekend voor zijn verregaande tekstbewerkingen. Hij regisseerde 

vooral klassieke werken, bijvoorbeeld Dziady, Akropolis, Tragiczne dzieje Doktora Fausta, 

Książę niezłomny, omdat hij vond dat deze de grootste kans hadden een archetype in zich te 

dragen. Het was belangrijk dat de tekst niet geïllustreerd of uitgebeeld werd. Er moest een 

confrontatie plaatsvinden tussen de spelers, maar ook in de acteur zelf. Grotowski vertrok vanuit 

bestaande stukken die hij omvormde, hij liet hele delen achterwege, voegde nieuwe toe, 

veranderde de volgorde van de scènes of legde totaal andere accenten als in de originele versie. 

Het bestaande werk vormde slechts een basis, een leidraad, men was vrij te improviseren en de 

stukken naar wens te veranderen. In Apocalypsis cum figuris, het laatste stuk uit deze periode was 

de werkwijze reeds anders. Het stuk was gebaseerd op volledige improvisatie. 

 

2.2 Parateatr 1969-1978 

 

Een nieuwe periode brak aan en dit was al voelbaar in Apocalypsis cum figuris. Het stuk was 

voor de opvoeringen al vele malen bewerkt en kende een lange voorbereidingsperiode, maar wat 

nu zo anders was, was de houding tot het publiek. De toeschouwers speelden een actieve rol in 

het stuk en werden op die manier ook acteur. Na de opvoering werd aan de toeschouwers 

gevraagd de zaal nog niet te verlaten, maar zich bereid te verklaren tot een ontmoeting met de 

acteurs. “In the entrance hall to the Laborary Theatre, a notice was prominently displayed to 

incoming members of the audience: „To anyone interested: If you wish to meet us in 

paratheatrical work remain in the auditorium after the performance of Apocalypsis and write 

down in a few words what you seek from us. ACTING AMBITION IS NOT 

REQUIRED‟”(Kumiega 1997: 230). Waar voordien theater een ontmoeting was tussen de acteur 

en de toeschouwer, werd het nu een ontmoeting tussen de acteur en de toeschouwer, die nu ook 

een acteur werd. 

 In 1969 en 1970, na een tour door Amerika en twee reizen naar India, kwam Grotowski 

als een ander man terug. Weg waren de gladgeschoren wangen en korte haren. Het donkere 

kostuum en de zonnebril liet hij voortaan in de kast hangen. Door een bril met heldere glazen zag 

hij een nieuwe weg. Lange haren en een kroezelige baard gaven hem het uitzicht van zowel een 

hippie als een oude Chinese man die alle wijsheid in pacht had (Fig. 3). Er was, volgens 

Grotowski, een posttheatrale periode aangebroken. Het voorzetsel para- wil letterlijk zeggen 

naast, langs of gelijkend op. „Paratheatr‟ werd dus gebruikt in de betekenis van „aan de rand van 

theater‟, „voorbij het theater‟. In zijn manifest Święto (feestdag of rustdag), eigenlijk notities van 



 12 

 

een toespraak in de aula van de New York University, heeft hij het over de dood van enkele 

woorden: “Do takich słów należy: spektakl, przedstawienie, teatr, widz itd. A co jest potrzebne? 

Co żyje? Przygoda i spotkanie” (“Tot deze woorden behoren: spektakel, voorstelling, theater, 

toeschouwer en zo verder. En wat is er nodig? Wat leeft er? Het avontuur en de ontmoeting”, 

Grotowski 1972: 47). Avontuur en ontmoeting waren de woorden die overbleven. Als avontuur 

en ontmoeting zouden plaatsvinden op een plaats en met mensen die dezelfde mening deelden, 

dan kon de „Święto‟ („heilige dag‟) plaatsgrijpen (Grotowski 1972: 47). Opnieuw was 

Grotowski‟s doel het ontdekken van de eigen persoon, zichzelf vinden, daarvoor moest men 

zichzelf tegelijkertijd ook onthullen. Als men leerde hoe men moest spelen in het theater, 

onthulde men een bekwaamheid om een techniek toe te passen, maar men onthulde niet zichzelf. 

Het was net de bedoeling om maskers af te rukken. Men moest een confrontatie aangaan. Dit 

hield in een nederlaag riskeren, in de vorm van een onsuccesvolle ontmoeting met zichzelf. Als 

acteur diende men niet de acceptatie van het publiek na te streven, maar de eigen acceptatie. Het 

woord publiek was namelijk dood, want het belette de ontmoeting met de eigen persoon. 

Voortaan bestonden passieve omstanders niet meer. Iedereen moest deel hebben aan wat zich 

afspeelde. Grotowski ging nu ook in tegen de bewering dat zijn methode een systeem is, dat 

moest worden toegepast. Een systeem, intellectuele concepten, kostuums en productie-effecten 

leerden iemand zichzelf af te schermen en stonden zo in de weg van oprechtheid. Het doel was de 

staat van “człowiek zupełny” (“de complete mens”) te bereiken, “być w święcie, być świętym” 

(“in een feestdag zijn, heilig zijn”, Grotowski 1972: 51). Men moest zichzelf ontwapenen in de 

aanwezigheid van anderen, oprecht volledig zichzelf zijn. Men mocht de reactie van de anderen 

niet vrezen, maar hun aanwezigheid hielp net om „compleet‟ te zijn: “To jak, jakby się mówiło 

sobą: jesteś, więc jestem; i także: rodzę się, abyś się stał; nie bój się, idę z tobą” (“Het is zo, alsof 

je tegen jezelf zou zeggen: je bent, dus ik ben; en ook: ik word geboren, opdat het zou gebeuren; 

en ook: wees niet bang, ik ga met je mee”, Grotowski 1972: 51). 
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 Fig. 3: Grotowski na de transformatie in  1970 (Osiński 1980: afbeelding 56) 

 

Het was niet enkel de ontmoeting tussen acteur en publiek die een nieuwe invulling kreeg, ook de 

ontmoeting acteur-regisseur werd herzien. Collectieve creatie nam de plaats in van de visie op 

een groep als collectief persoon. Dit laatste duidde volgens Grotowski op een dictatuur van de 

regisseur. Nu stonden de acteurs elk apart centraal, ze deden immers het creatieve werk.  

 In de praktijk werden er gedurende deze periode workshops ingericht waarbij vooral aan 

introspectie in groep gedaan werd. De sessies vonden plaats in Wrocław en in de omliggende 

bossen, maar ook in verschillende andere delen van de wereld
6
, vaak in de open natuur. Er 

werden theatrale ontmoetingen georganiseerd zoals het Special Project (1973-1974) in de VS, 

Frankrijk en Australië of Przedsięwzięcie Góra (De Bergonderneming, 1977) in de buurt van 

Wrocław. In deze periode vonden ook nieuwe leden de weg naar het gezelschap, zoals Jacek 

Zmysłowski. Zmysłowski verving in de periode van het „Parateatr‟ Cieślak als naaste 

medewerker van Grotowski. Rond 1974 trokken verschillende acteurs er zelfstandig op uit met 

workshops over hun eigen specialiteit. Ook in België kwamen studenten van Grotowski de jonge 

acteurs iets nieuws bijbrengen. Vanaf dat moment was Grotowski niet meer de enige leider van 

de groep. Hij was degene die de workshops organiseerde, maar zijn hoofdmedewerkers hadden 

de verantwoordelijkheid over de leden. 

 Het hoogtepunt van het „Paratheatr‟ was een massa-evenement georganiseerd van 14 juni 

tot 5 juli 1975: het festival van het Theatre of Nations
7
 (Teatr Narodów in het Pools) kwam naar 

Warschau. Er werden lezingen en workshops gegeven door onder meer Eugenio Barba, Peter 

Brook, Jean-Louis Barrault, Joseph Chaikin, André Gregory en Luca Ronconi. Grotowski had op 

dat moment de Uniwersytet Poszukiwań (Universiteit van Onderzoek) geopend in Wrocław en op 

het festival kreeg hij de meeste belangstelling. Discussies tot ver na middernacht brachten nieuwe 

mensen in de ban van het „Parateatr‟. Osiński vertelt hierover dat: “W ciągu tych trzech tygodni 

Wrocław stał się prawdziwą Mekką ludzi teatru w różny sposób niepogodzonych z teatrem, 

niepogodzonych z sobą w teatrze albo z sobą po prostu i szukających wspólnie wyjścia lub 

pogodzenia” (“Gedurende deze drie weken werd Wrocław een waar Mekka van theatermensen 

op verschillende manieren onverzoend met het theater, onverzoend met zichzelf in het theater of 

gewoonweg met zichzelf en die een algemene uitweg zochten of een verzoening”, 1980: 222). 

                                                           
6
 Grotowski en zijn gezelschap gingen naar de Verenigde Staten (1973, 1975, 1977), Frankrijk (1973, 1976, 1977), 

Australië (1974, 1977), Oostenrijk (1974, 1975), Italië (1975, 1977), Zwitserland (1976, 1977), West-Duitsland 

(1977) en Canada (1977). 
7
 Theatre of Nations, ook Théâtre des Nations, was het jaarlijkse festival van het ITI dat in de beginjaren enkel in 

Parijs plaatsvond, vanaf 1975 ook in andere steden. Het laatste Theatre of Nations festival was in 1986. 
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 Toch was niet lang iedereen enthousiast over dit „Parateatr‟. Richard Schechner
8
 smeekte 

Grotowski op het festival in Warschau terug te keren naar het „Teatr Przedstawień‟. Vele 

theatermakers haakten sindsdien af, werkten enkel verder met het boek Towards a Poor Theatre 

en dachten met heimwee terug aan Grotowski‟ s nalatenschap uit de jaren vóór 1970. Het was 

alsof Grotowski voor hen toen al gestorven was. Het was ook vanaf de periode van het „Parateatr‟ 

dat Grotowski door velen de bijnaam „Goeroetowski‟ kreeg, omdat het hele gebeuren deed 

denken aan een sekte met Grotowski als de leiderfiguur. 

 

2.3 Teatr Źródeł 1976-1982 

 

Het „Teatr Źródeł‟ („Theater van de Bronnen‟) had Grotowski in 1976 opgericht om aan de 

buitenwereld te laten zien wat de volgende stap was in zijn evolutie. Andere leden van het 

Laboratorium bestudeerden nog tot 1978 verder het „Paratheatr‟. De groep die hij deze keer rond 

zich verzamelde was heel multicultureel. Aanhangers van verschillende Aziatische, Afrikaanse 

en Amerikaans-Indiaanse tradities, Europeanen en Joden werkten samen. De groep ging ook op 

expeditie naar Haïti, Nigeria, Oost-Polen, Mexico en India. Grotowski richtte zich nu meer tot 

een internationaal publiek door zijn teksten vanaf nu niet meer in het Pools, maar in het Frans of 

in het Engels uit te geven. Hij sprak zelf ook Engels en vloeiend Frans. 

Het was de bedoeling dat elke groep maar voor een beperkte periode bij het „Teatr Źródeł‟ 

bleef. Zij mochten namelijk niet het contact met hun vaderland verliezen. Toch vormden de 

verschillende talen onder de deelnemers geen probleem. De daad was belangrijker dan het woord 

(zoals het altijd geweest was bij Grotowski) en die was voor iedereen begrijpbaar. Grotowski 

werkte in deze fase nauw samen met Maud Robart, één van de leiders van San Soleil, een groep 

uit Haïti. In het „Paratheatr‟ draaide alles om ontmoeting met de andere, men mocht vooral niet 

alleen zijn, maar tijdens „Teatr Źródeł‟ sprak Grotowski vaak over eenzaamheid. Ronald Grimes 

zegt over deze periode:  

 

Meeting what is “other”, rather than meeting other people, is central to [the Theatre of Sources]. […]  

[I]n the Theatre of Sources one is “alone with others”. Even though people work alongside one 

another in it, they are in solitude. […] In [the Theatre of Sources], what is “other” than the 

interpersonal - call it nature, God, spirit, or do not name it at all - is the presence before which one 

searches out “the movement which is repose” (1997: 269).  

 

Grotowski ging op zoek naar oertechnieken, die leidden tot de primaire ervaring van het leven. 

Deze technieken waren dramatisch en ecologisch, gelinkt aan de krachten van het leven. Ze 

waren datgene dat aan de culturele verschillen tussen mensen voorafgaat. Daarom was een 

                                                           
8
 Richard Schechner (1934) is bekend geworden door de oprichting van het experimentele gezelschap The 

Performance Group, geschoeid op de leest van Grotowski. 
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uitgebreide multiculturele groep zo belangrijk voor zijn project. Verder was ook de confrontatie 

tussen jong en oud, tussen de nieuwe en de oude tradities van belang volgens Grotowski. Dit was 

echter niet het einddoel. Grotowski wou verder voorbij de cultuur gaan en ontdekken wat de 

oorsprong en bron van de mensheid was.  

Er werd in de buitenlucht gewerkt, in bossen of op open vlakten. Mensen uit Grotowski‟ s 

staf lieten de aanwezigen verschillende activiteiten doen, zoals meditatie, lange wandelingen door 

de natuur, boomknuffelen, zich snel ronddraaien tot men duizelig werd en zo verder. Volgens 

Ronald Grimes, die deel had genomen aan het project, leerden de medewerkers van Grotowski 

ook allerlei spirituele oefeningen aan de groep. Deze oefeningen waren spiritueel, niet in de zin 

van uit het lichaam treden, maar het vervuld zijn (Grimes 1997: 271). „Teatr Źródeł‟ stond dan 

ook het verst verwijderd van theater in de traditionele zin van het woord. 

 Een spelbreker die ervoor zou zorgen dat het „Teatr Źródeł‟ nooit geweest is wat 

Grotowski gepland had, was de instelling van de staat van beleg
9
 in Polen in 1981. Grotowski 

was toen in het buitenland. Hij keerde even terug naar Polen, maar verliet het land al snel 

opnieuw, voorgoed deze keer. Af en toe bracht hij nog een kort bezoekje aan zijn geboorteland, 

maar zijn thuisland zou het nooit meer worden. Acteurs als Zbigniew Cynkutis, Ryszard Cieślak, 

Rena Mirecka, Zygmunt Molik, Antoni Jahołkowski waren erbij van het begin tot het einde. Aan 

hen en andere medewerkers, die eind 1981 bijna allemaal in het buitenland verbleven, raadde 

Grotowski aan in het buitenland te blijven of terug te keren naar Polen en verder te werken in de 

geest van het Theatr Laboratorium. De meerderheid bleef in het buitenland. Degenen die 

terugkeerden hielden zich onledig met individueel werk, workshops en lezingen buiten Polen. Er 

waren geen nieuwe publieke opvoeringen meer als teken van verzet tegen de staat van beleg. Ze 

teerden verder op de naam Teatr Laboratorium, maar de groep hield eigenlijk op te bestaan in 

1982, officieel op 13 augustus 1984. Na de dood van Antoni Jahołkowski moesten de 

opvoeringen van Apocalypsis cum Figuris stopgezet worden en was er niets meer wat de groep 

nog langer samenhield. Cynkutis die tijdens de staat van beleg in Amerika verbleef, keerde 

nadien terug naar Polen. Na de sluiting van het Teatr Laboratorium opende hij de Drugie Studio 

Wrocławskie. Hij kreeg van de overheid de gebouwen en voldoende subsidie om de studio 

draaiende te houden, maar een succes werd het niet. Door zijn vroegtijdige dood in 1987 was ook 

dit initiatief geen lang leven beschoren. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Op 13 december 1981 greep generaal Wojciech Jaruzelski de macht en kondigde de staat van beleg af. Hij herstelde 

de macht van de Poolse arbeiderspartij of Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) en verbood de vakbond 

Solidarność en andere oppositiebewegingen. 
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2.4 Dramat obiektywny 1983-1986 

 

Zoals reeds eerder vermeld, keerde Grotowski na de instelling van de staat van beleg eind 1981 

nooit meer terug naar Polen. Na een korte tussenstop in Italië en Haïti, belandde hij in de 

Verenigde Staten. In 1982-1983 was hij verbonden aan de Columbia University, waar hij zijn 

ideeën verder uitwerkte en zo evolueerde naar een volgende fase in zijn carrière: „Dramat 

Obiektywny‟ („Objectief Drama‟). Vanaf 1983 tot 1986 zette hij zijn onderzoek verder aan de 

University of California-Irvine. Daar had hij ver buiten de campus van de universiteit, vlak aan 

de bergen, twee gebouwen, eerder schuurtjes, tot zijn beschikking waar hij met zijn studenten in 

alle rust kon werken, zonder dat er ooit een opvoering zou komen. 

De term „Dramat obiektywny‟ was afgeleid van het werk van twee personen: Georgij 

Gjurdžiev (1877-1949) en Juliusz Osterwa (1885-1947). Gjurdžiev maakte een onderscheid 

tussen subjectieve kunst, die het gevolg is van de subjectieve gevoelsstaat van de mens en 

objectieve kunst, die universeel is. Osterwa onderzocht de objectiviteit in kunst. Architectuur was 

de meest objectieve van allemaal, omdat zij het meest verfijnd was en de mensen in beroering 

bracht zonder dat zij dat zelf beseften. Grotowski wou hetzelfde bereiken in zijn „Dramat 

Obiektywny‟. De klemtoon opnieuw op de techniek van het vakmanschap van een acteur, op 

accenten die hij tijdens het „Teatr Źródeł‟ verwaarloosde. In Tu es le fils de quelqu’un (1997) 

deed Grotowski zijn best om zijn gedachtegoed uiteen te zetten. Om dilettantisme en 

incompetentie bij improvisaties en opvoeringen te voorkomen, waren professionele precisie, 

discipline en structuur, in de vorm van traditionele technieken, noodzakelijk. In de praktijk 

betekende dit dat mensen uit verschillende culturen, die elk gespecialiseerd zijn op een gebied dat 

voor Grotowski bruikbaar was, werden uitgenodigd om anderen hun techniek aan te leren. Maar 

Grotowski werkte met deze mensen ook samen om nieuwe oefeningen te maken. Zo waren er 

bijvoorbeeld deskundigen in de Haïtiaanse voodoorituelen, Koreaanse sjamanistische dans en 

liederen, Japanse karate, incantatie en mantra uit Bali. De middelen om de traditionele technieken 

onder de knie te krijgen konden bijvoorbeeld liederen of dansen zijn. Grotowski noemde deze 

middelen „organon‟ of „yantra‟. Hij beschrijft ze als volgt: “These instruments are the outcome of 

very long practices. One should not only know how to make them, like certain kinds of dances 

and songs which have a specific effect on the executant, but must know how to utilize them in 

order not to degrade them, but in order to reach a totality, a fullness” (1997: 299). Een lied dat 

bijvoorbeeld als yantra diende, werd gebruikt om het juiste stemgebruik te oefenen. Men trachtte 

ook te onderzoeken hoe verschillende traditionele technieken werken in verschillende contexten, 

bijvoorbeeld door de typische Haïtiaanse dans te laten uitvoeren door een Europeaan. 

Waarachtigheid was altijd heel belangrijk voor Grotowski. Hij veroordeelde de acteur die slechts 

oppervlakkig enkele onderdelen van een bepaalde culturele traditie kopieerde en daar verder niets 

mee deed. “Grotowski‟s work with traditional tools during this period was instead concerned 
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with discovering the objective quality of specific technical elements, that which impacts directly 

on the perception and state of the practitioner.” (Wolford 1997: 286) Een bepaalde techniek werd 

aangeleerd om te groeien en niet om succes te oogsten. Een ander aspect was om te ontdekken 

wat gemeenschappelijk was, wat aan de verschillen tussen culturen voorafging, net als in het 

„Teatr Źródeł‟. Grotowski zocht naar wat transcultureel en dus objectief was. Maar Grotowski 

zag dat de gelijkenissen maar tot op een bepaalde hoogte bestonden. Hij wou ontdekken wat 

specifiek was aan een bepaalde cultuur, welke elementen van die rituelen een precieze en 

objectieve impact op de deelnemers hadden. 

De fysische oefeningen waren gematigder, maar zeker nog niet verdwenen. Ook voor de 

stemoefeningen had Grotowski iets nieuws bedacht. De improvisatiesessies werden nu „mystery 

plays‟ genoemd. Grotowski liet mensen een lied zingen uit hun jeugd. De leerlingen moesten 

onderzoeken welke associaties dat lied opriep. In een volgend stadium van de oefening moest 

men in de geest terug gaan naar de persoon die het lied voor het eerst gezongen had. En pas als je 

die persoon gevonden had, had je een plaats in de geschiedenis, kon je jezelf „de zoon van 

iemand‟ noemen en mens worden. De liederen werden ook aan andere mensen aangeleerd om te 

achterhalen of een bepaald lied ook buiten een persoonlijke context een impact kon hebben. 

James Slowiak was Grotowski‟s assistent van 1983 tot 1989. Vanaf 1986 bereidde hij doorheen 

het jaar de leerlingen voor op de komst van Grotowski tijdens de zomermaanden, die in dat jaar 

naar Italië was verhuisd. Grotowski keerde tot 1992 elke zomer twee weken naar de VS terug om 

les te geven. 

 

2.5 Sztuka jako wehikuł 1986-1999 

 

„Sztuka jako wehikuł‟ („Kunst als een voertuig‟) is een term die is uitgevonden door Peter Brook 

om de allerlaatste fase in Grotowski‟s werk aan te duiden. Ze is later door anderen, ook 

Grotowski zelf, overgenomen. Zo zegt Brook: “Theatre is an abstract word and to be concrete 

needs a vehicle. The vehicle which is the strongest in all the forms of theatre is the human being” 

(1997: 380). 

In 1986 besloot Grotowski dat het tijd was voor iets anders en hij vertrok met enkele van 

zijn vaste leden naar Italië. Anderen bleven achter en zetten het onderzoek aan the University of 

California-Irvine verder. Het praktische werk in het Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski werd 

gesponsord door het Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale in Ponterdera. In de 

initiële fase vond het werk totaal afgesneden van de buitenwereld plaats. Op een heuvel buiten 

het dorp hadden Grotowski en zijn medewerkers enkele huisjes tot hun beschikking.  

De leden werden voor de duur van één of twee jaar uitgekozen uit een groot aantal 

geïnteresseerden. Het was ook niet voor iedereen mogelijk om deel te nemen. De leden moesten 

zelf hun verblijf betalen, zeker nadat het budget van het gezelschap daalde. De studenten bleven 



 18 

ook voor een lange periode in Pontedera, er werden geen voorstellingen gegeven en door de 

lange werkdagen was er voor een baan geen tijd. Het werk vond plaats in een schuur met twee 

verdiepingen. Er werd onderzoek gevoerd door twee verschillende teams, die de naam kregen van 

de respectievelijke verdieping. De „benedengroep‟ werd geleid door Thomas Richards. Zij 

focusten zich op de ontwikkeling van “performing structures around songs from African and 

Afro-Caribbean lines of tradition, also including fragments of very ancient texts” (Schechner & 

Wolford 1997: 365). Verder werden er ook vloeiende bewegingsoefeningen uitgedacht. De 

„bovengroep‟ stond onder de leiding van Maud Robart. Ze concentreerden zich op Haïtiaanse 

liederen en teksten, met wortels in de Egyptische en Midden-Oosterse cultuur.  

Eigenlijk vindt in de fase van „Sztuka jako wehikuł‟ een synthese plaats van de resultaten 

die Grotowski voordien uit vorige onderzoeken had afgeleid. Er werd verder gewerkt aan 

onderzoek naar eeuwenoude tradities, de lichamelijke en ruimtelijke resonantieruimtes en de 

vibratie van de stem. Een uitgebreide beschrijving van de oefeningen geeft Richards in At work 

with Grotowski on physical actions (1995). In Italië werkte Grotowski op de achtergrond. Hij 

greep in waar nodig, maar Richards en Robart hadden de verantwoordelijkheid over de groep. 

Later bleef enkel nog de groep van Richards over, want na de economische crisis in Italië in 1993 

kreeg het centrum aanzienlijk minder subsidies en werd het onderzoek van de „bovengroep‟ 

stopgezet. Grotowski trad dan enkel nog op als de raadgever van Richards. In 1996 veranderde 

hij de naam van Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski naar Centro di Lavoro di Jerzy Grotowski i 

Thomas Richards, om dit extra te benadrukken. 

Na verloop van tijd, toen de werkmethode voldoende uitgebouwd was, werden er af en toe 

bezoekers toegelaten tijdens de oefensessies. Lisa Worlford brengt in Action, the 

Unrepresentable Origin (1997) hiervan verslag uit. Er werd opnieuw zeer veel aandacht besteed 

aan oude volksliederen, zo oud, dat de herkomst niet meer te achterhalen is. Deze liederen 

droegen een oeroude dans in zich en stuurden het lichaam.  

Grotowski zag deze fase in zijn werk als de eindfase. Ze stond recht tegenover het werk in 

„Teatr Przedstawień‟, waarbij er vooral uitgebeeld werd. “At the other extremity of the long chain 

of the performing arts is Art as vehicle, which looks to create the montage not in the perception 

of the spectators, but in the artists who do” (Grotowski 1995: 120). Onder montage verstond 

Grotowski de elementen van de opvoering die in detail zijn uitgevoerd en op de juiste manier zijn 

samengebracht. In „Teatr Przedstawień‟ draaide de transgressie nog te veel om de toeschouwer, 

nu werden kleine sketches opgevoerd door en voor de artiest zelf. Zoals voorheen ging het er niet 

om hoe de dansen en bewegingen die de acteurs maakten eruit zagen, maar het ging om de 

innerlijke ervaring bij degene die de dans uitvoerde. Dit maakte het hele gebeuren voor een 

buitenstaander zeer moeilijk te begrijpen, laat staan te beschrijven. Er werd opnieuw een verhaal 

uitgebeeld. Men zou kunnen vermoeden dat de groep opnieuw terugkeerde naar het verhalende 

theater, maar toch was dit niet het geval: “The story functions more as a container - transparant, 
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open – within which the process of energy transformation can occur” (Wolford 1997: 422). Op 

dezelfde manier zoals structuur en discipline een kader boden voor de improvisatie, was de 

terugkeer van het verhaal een leidraad bij het uitvoeren van de liederen en dansen. Het kon gezien 

worden als een middel dat het voor degene die voldoende getalenteerd was mogelijk maakte tot 

energietransformatie te komen. Grotowski spreekt over de volgende transformatie: van “heavy 

but organic energies (linked to the forces of life, to instincts, to sensuality) [to] other energies, 

more subtle […] or even toward the higher connection” (1995: 125; nadruk in origineel). De 

hogere connectie was het in contact staan met zichzelf, de wereld en het verleden. 

„Sztuka jako wehikuł‟ zag Grotowski als het logische eindpunt in zijn onderzoek, hij had 

eindelijk zijn doel bereikt. Als een tevreden man, maar door velen reeds lang vergeten,  stierf hij 

in Italië op 14 januari 1999. Thomas Richards werkt nog steeds in Pontedera en zet Grotowski‟ s 

onderzoek verder. 

 

2.6 Grotowski in Polen… 

 

Toen Grotowski een studie moest kiezen, maakte hij voor zichzelf een keuze tussen theater, 

Indische Hindoe studie en geneeskunde. Hij koos voor het theater omdat hij hoopte daar minder 

af te rekenen te krijgen met censuur en staatscontrole. Hij dacht dat de staat enkel bezorgd was 

om iets dat verspreid kon worden; workshops en repetities lieten haar koud. En hij zou gelijk 

krijgen.  

 Aanvankelijk had Grotowski weinig middelen om zijn onderzoek te verrichten, maar 

vanaf het begin van de jaren zestig kwam de overheid met geld over de brug en werd het Teatr 

Laboratorium opgericht. Al snel raakte Grotowski bekend tot ver voorbij de Poolse grenzen. 

Grotowski had, zoals hij gehoopt had, nooit veel last van censuur. Men kan vermoeden dat dit 

kwam omdat hij zo een grote bekendheid genoot in het Westen. Grotowski werd gevraagd om 

seminaries en workshops te geven over de hele wereld. Hem arresteren, als de overheid dat al 

gewild zou hebben, zou wereldwijde kritiek opgeleverd hebben. Dit wil niet zeggen dat de 

overheid Grotowski niet zag als een bedreiging. Leen Thielemans hoorde tijdens haar verblijf in 

Polen in 1986-1987 geruchten over een mogelijke arrestatie van Grotowski vóór zijn vertrek naar 

Amerika. Waren het slechts geruchten of was Grotowski juist op tijd uit Polen vertrokken? We 

zullen het waarschijnlijk nooit weten. In ieder geval heeft de overheid hem nooit met een vinger 

aangeraakt. Grotowski kon reizen en acteurs uit verschillende landen kwamen ook naar Polen om 

stage te volgen bij de meester zelf. Ook toen Grotowski het theater verliet en de meer spirituele 

toer opging, kwamen er nog veel geïnteresseerden naar Polen. Grotowski vergrootte het vaste 

gezelschap toen tot 36 leden. 

 Toen in 1984 het Teatr Laboratorium officieel de deuren sloot, kwam hiervan geen reactie 

van Grotowski. Het was alsof het hoofdstuk „Polen‟ voor hem volledig afgesloten was. Niemand 
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weet precies waarom Grotowski vertrokken is. Er werd hem nochtans vanuit de overheid niet 

veel in de weg gelegd. Misschien vond hij dat zijn onderzoek in Polen vastliep. Of misschien 

voelde hij dat zijn mooie leventje bij het intreden van de staat van beleg wel eens gedaan zou 

kunnen zijn. Gelukkig deed de University of California-Irvine hem een aanbod dat hij niet kon 

weigeren. In Polen is sindsdien nog weinig van zijn erfenis overgebleven, aldus Leen 

Thielemans. 

 

In Polen over Grotowski praten is een vreemde belevenis. Je krijgt het gevoel een verkeerd thema 

aan te snijden. De meest gangbare reactie op welke vraag dan ook, is dat het tijdperk van 

Grotowski voorbij is, dat zijn experimenten dood zijn. Hij is er volledig in ongenade gevallen, lijkt 

het. Omdat hij het land voorgoed verliet? Omdat zijn research niet meer met het traditionele 

theater te maken heeft? Omdat zijn theorieën echt passé zijn (1987: 47)? 

 

 In de Drugie Studio Wrocłowskie werd na verloop van tijd elke connectie met Grotowski 

ontkend. Men begon wel een archief aan te leggen over Grotowski. Het enige wat in Polen 

overbleef, waren roddels en herinneringen aan een legende. Er werd zelfs een tentoonstelling 

georganiseerd in Wrocław.  

  

De vernissage van de Laboratoriumexpositie was een pijnlijke bedoening. Er hing een 

begrafenissfeer. Het officiële afscheid van wat ooit zeer levend theater was. Tussen foto‟s en 

rekwisieten van historische voorstellingen, hangen nu, mooi ingelijst achter glas, de posters. Het 

publiek schuifelt ongeïnteresseerd voorbij. Dit theater is dood, Grotowski is te ver weg 

(Thielemans 1987: 48). 

 

In Polen wordt Grotowski‟ s erfgoed vandaag bewaard in het Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

of het Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 

(Onderzoekscentrum van het werk van Jerzy Grotowski en theatraal-culturele naspeuringen)  te 

Wrocław. Deze laatste naam wordt echter niet gebruikt. 

 

2.7 … en daarbuiten. 

 

Als we willen spreken over Grotowski in het buitenland, kunnen we niet buiten het belang van de 

Italiaanse auteur en theatermaker Eugenio Barba (1936). Als jonge, avontuurlijke student trok hij 

in januari 1961 na het zien van de film Popiół i diament (As en Diamant; 1958) van de Poolse 

filmregisseur Andrzej Wajda (1926) vol goede moed naar Polen. Hij besloot een theateropleiding 

te volgen in Warschau en ontmoette er veel jonge theatermakers. Op die manier zag hij in 1959 

ook voor de eerste maal Grotowski aan het werk tijdens een voorstelling. Maar Barba was totaal 

niet onder de indruk van het gebeuren, de methode van Grotowski stond toen ook nog in zijn 

kinderschoenen. Pas toen hij Grotowski voor de tweede maal had gezien, begon hij de genialiteit 
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van zijn toekomstige mentor in te zien. Er ontstond een hechte band tussen beide mannen en 

Grotowski vroeg Barba dan ook om zijn assistent te worden. Barba, die ontgoocheld was in zijn 

theateropleiding in Warschau, nam het aanbod aan en zette zijn studie aan de theaterschool stop. 

Van 1962 tot 1964 was Barba de naaste medewerker, pupil en grootste fan van Grotowski. Ze 

gaven elkaar bijnamen, die hun relatie verduidelijkten: “He [Grotowski] was the old Lama and I 

was the adolescent Kim from Kipling‟ s novel. He was the speculative Faustus and I was the 

vitalist Don Juan. He was the introvert Ramakrishna, and I was the extrovert Vivekananda” 

(Barba 1999: 33). Hoewel Grotowski al redelijk wat reizen achter de rug had, was zijn toegang 

tot informatie vrij beperkt. Het was dan ook Barba die nieuwe werken meebracht en ze voor hem 

vertaalde. Sommigen denken zelfs dat Grotowski nooit zo bekend zou geworden zijn in het 

Westen zonder de hulp van Barba. Vóór zijn doorbraak in het Westen werd Grotowski 

getolereerd door de autoriteiten en eerder genegeerd door critici. Andere theatervernieuwers als 

Tadeusz Kantor (1915-1990) zijn nooit geïnteresseerd geweest in zijn werk. Meer nog, er wordt 

zelfs beweerd dat Kantor Grotowski niet kon uitstaan, dat “hij hem hield voor een oplichter” 

(“miał go za hochsztaplera”, Zajas 2004: 18). Een van de personen die Barba van essentiële 

waarde vindt, is Dragan Klaić. Hij schrijft in een artikel: 

 

 Barba chose to become the apostle of the Polish theater messiah; Grotowski did not push 

 him into this role, but he supported it and ultimately reaped benefits from it with lectures, 

 tours, seminars, and international fame by the end of the 1960s. Without Barba, he probably 

 would not have made it, despite his talent - at least recognition would have come to him 

 much later (Klaić 2000: 174).  

 

Grotowski kon als Pool enkel naar het buitenland gaan met een beurs, als lid van een officiële 

delegatie of met een formele uitnodiging. Barba beschikte echter over een Italiaans paspoort, dat 

hem voor hem vele deuren en grenzen opende. Het was ook Barba die tijdens het tweejaarlijkse 

congres van het ITI in 1963 in Warschau ervoor zorgde dat Grotowski ook een portie van de 

aandacht van de aanwezigen kreeg. Grotowski stond niet op het officiële programma, maar Barba 

nam enkele leden van het congres mee naar Łódż, waar ze een voorstelling van Grotowski 

(Tragiczne dzieje Doktora Fausta) konden bekijken. Barba bestudeerde eerst de aanwezigen en 

overwoog goed wie mee in het busje mocht. Hij zegt hierover: “Talking to various people and 

listening to the first day‟s discussions, I realised that the one person who simply had to see 

Doctor Faustus was Jean Julien
10

” (1999: 70). Al snel breidde het groepje genodigden uit en 

zagen een dertigtal van de aanwezigen op het congres Grotowski aan het werk. Ook de Vlaamse 

delegatie (Tone Brulin en Jan Christiaens) had de busrit naar Łódż meegemaakt en was 

enthousiast over deze gebeurtenis. Barba was bij het einde van het congres zeer tevreden over 

zijn geslaagde plan: 

                                                           
10

 Deze Jean Julien was de toenmalige directeur van het Théâtre des Nations. 
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  For a moment, the congress hal became the Tower of Babel. The Poles could not 

 understand what had happened, and the other delegates asked why they too had not been 

 invited. […] Particularly impressive was the capacity of Julien, Manet, Tone Brulin and  Jan 

 Christiaens to formulate what I had told them about the financiel and political difficulties of the 

 13 Rzędów, in a way that was „politically correct‟ for the communists (Barba 1999: 73).  

 

Volgens Klaić had Barba twee redenen gehad om Grotowski in de schijnwerpers te plaatsen: om 

hem enerzijds bekendheid te geven in het Westen, maar ook om ervoor te zorgen dat de Poolse 

autoriteiten Grotowski met rust zouden laten (Klaić 2000: 176). Barba was in zijn opzet geslaagd, 

Grotowski was dankzij dit congres doorgebroken in het Westen. In juni 1964 was hij op het 

tweede Festival de Théâtre Universitaire de Nancy om een lezing te geven. In 1965 kwam hij 

terug, deze keer met zijn steracteurs Cieślak en Mirecka. Zelfs de Poolse autoriteiten kenden de 

grote invloed van Barba en ze pakten hem in 1964 op voor een verhoor. Hij werd weer 

vrijgelaten, maar na een reis naar Oslo mocht hij het land niet meer in. Barba richtte daarop zelf 

een theatergezelschap op in Oslo. Later verhuisde hij naar Denemarken en opende er het Odin 

Teatret. Cieślak werd vanaf dan de nieuwe assistent van Grotowski, maar de innige vriendschap 

tussen Barba en Grotowski bleef bestaan.  

 Andere personen die heel belangrijk waren voor de doorbraak van Grotowski in het 

Westen waren Raymonde en Valentin Temkine. Raymonde Temkine ontmoette Grotowski voor 

de eerste maal tijdens een festival waar hij lid was van de Poolse delegatie. Temkine en 

Grotowski raakten aan de praat en ze was helemaal verkocht. Later schrijft ze in haar boek 

Grotowski: “Ce jeune metteur en scène, lunettes noires, et tout de noir vêtu, dont la personnalité, 

après les trois ou quatre heures de conversation de l‟aller, m‟avait sérieusement accrochéé” 

(1970: 40). In de lente van 1963 trok ze met haar man naar Opole om Grotowski aan het werk te 

zien en het was voor haar een zeer geslaagde ervaring geworden. Zij heeft, door haar boeken en 

artikelen in kranten en tijdschriften, er toe bijgedragen dat Grotowski een levende legende werd 

in het Westen. Men was van plan geweest om al in 1964 Grotowski uit te nodigen in Parijs, maar 

Jean Julien ging toen net op pensioen. Polen koos er dan liever voor om het nationale 

toneelgezelschap te sturen. Het is uiteindelijk dankzij bemiddeling van onder andere de Temkines 

dat Grotowski in 1966 toch naar het Théâtre des Nations in Parijs kon komen. Enkel de beste 

internationale producties stonden op de affiche tijdens deze festivals, het was dus een grote eer 

voor Grotowski om daar te zijn. In hetzelfde jaar was hij ook in Noorwegen, Zweden en Finland, 

Engeland, Nederland en België. In november 1967 verbleef hij in Amerika voor een vijf weken 

durende stage aan the University of New York. 

Bijna overal waar hij kwam, kon Grotowski rekenen op een enthousiast onthaal. Men 

moest hem eerst uitnodigen, anders kon hij als burger van de Sovjetunie Polen niet verlaten. 

Natuurlijk nodig je enkel iemand uit als je als iets over deze persoon weet en je verder 
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geïnteresseerd bent in zijn werk. Toch was er een opvallende stijging in zijn populariteit buiten 

Polen aan het eind van de jaren zestig met de periode 1968-1970 als topjaren. Zo nam hij onder 

meer in 1968 deel aan het Edinburgh International Festival en de Olympic Summer Games in 

New Mexico, in 1967 en 1968 was hij aanwezig op het Holland Festival in Nederland, in 1969 

was hij eregast op een international theaterfestival in Belgrado en reisde hij naar Amerika. 

 

2.8 Grotowski of was het Goeroetowski? 

 

Het is opvallend hoe vaak personen die met Grotowski in contact kwamen, het vooral hebben 

over zijn persoonlijkheid. Soms zijn de getuigenissen bijna liefdesverklaringen aan Grotowski. In 

herinneringen van degenen die ooit een workshop bij Grotowski hebben gevolgd, overheerst 

vooral de indruk die Grotowski op hen maakte en niet de activiteiten van de workshop. Toen 

Grotowski na 1970 geen nieuwe voorstellingen meer maakte en zich toelegde op „de 

ontmoeting‟, werd hij door velen gezien als goeroe. Carlos Tindemans bijvoorbeeld herinnert 

zich zijn verwondering als hij denkt aan de gezichten van de deelnemers van een workshop van 

het Parateatr: “Ik vergeet nu even de glazige blikken, de dromerige blijheid als Jerzy in de buurt 

komt, nog altijd in zijn zwarte pak met het groezelige witte hemd en weids-wapperende manen. 

Je ziet ze iets ongewoons verwachten; het idool aanraken is de bekroning van het verblijf” 

(Tindemans 1978: 71). Maar ook voor 1970 was dit al het geval. In alle getuigenissen kan je 

lezen dat Grotowski een charimatisch persoon was, maar soms was hij ook meer dan dat. Mensen 

werden door hem betoverd, ze waren volledig in zijn ban. Zo getuigt ook de Vlaamse acteur Dirk 

Buysse over het bezoek van Grotowski, die bij Franz Marijnens Camera Obscura speelde in 

Mechelen: “Het was alsof God in eigen persoon in Mechelen was neergedaald! […] Het aura van 

een heilige hing rond die figuur” (Toneelstof 2007b: 2). 

 Zijn pupillen waren gek van hem en volgden hem naar het andere eind van de wereld. 

Thomas Richards sprak ooit met Cieślak, toen Grotowski naar Amerika was vertrokken en een 

nieuw „favorietje‟ had gekozen. Cieślak geeft toe aan Schechner: “I have given myself to 

Grotowski, and I will follow him wherever he goes” (Schechner 1997: 468). Maar Grotowski 

moest in Amerika met een nieuwe ploeg verdergaan, de leden van het Teater Laboratorium  

gingen hun eigen weg. Cieślak trok daarop de wereld rond om workshops te geven, zoals 

Grotowski ze in het begin leidde. Verder acteerde hij nog af en toe en waagde zich aan regie, 

maar zonder Grotowski kon hij niet meer gelukkig zijn. Verdriet leidde tot drankzucht en de 

drank op haar beurt leidde in 1990 tot een trieste dood. 

 Anderen als Charles Marowitz vonden Grotowski eerder een bedrieger en “a great guru” 

(Marowitz 1997: 352) in plaats van een groot kunstenaar. Na een verblijf bij Grotowski spreekt 

Marowitz dan ook harde woorden:  

 



 24 

The need that theatre-people have for satori [Japanse term voor individuele verlichting]! The 

desire to be initiated into the arcane mysteries of art! To come with such a hunger only to be 

fobbed off with abstruse clichés by a megalomaniac whose intellect is a ragbag of other men‟s 

ideas makes a mockery of the whole notion of enlightenment (Marowitz 1997: 353).  
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3. Het theater in Vlaanderen in 1960 

 

Om de situatie van het theater in Vlaanderen in de jaren zestig te schetsen, moet ik mijn overzicht 

al vroeger beginnen. Na de Tweede Wereldoorlog stond het theater op een laag niveau. Men wou 

het niveau dan ook een beetje opkrikken en men had hiervoor een plan ontwikkeld. De droom 

voor een nationaal toneel ontstond. Het doel was maatregelen uitwerken om het niveau en de 

spreiding van theater in België te verbeteren en te zorgen voor een betere acteursopleiding. Er 

werd beslist tot een nationaal toneel over te gaan met een Waalse en Vlaamse afdeling. In 

Vlaanderen werden slechts twee gezelschappen behouden: de Antwerpse Koninklijke 

Nederlandse Schouwburg (KNS) en de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). In 

Gent kampte men met een publiekstekort door het lage niveau van de opvoeringen en het 

gezelschap werd opgeslokt door de KNS. In 1946 werd de Studio voor Nationaal Toneel onder 

leiding van Herman Teirlinck (1987-1967) opgericht. De studio werd beter bekend onder de 

latere naam Studio Herman Teirlinck. Zij kwamen ook onder de vleugels van het KNS terecht. In 

1947 werd het Reizend Volkstheater opgericht, dat in 1967 in de KNS werd opgenomen. Het 

KNS kreeg ook de titel van Nationaal Toneel. Maar de vele opvoeringen die het gezelschap in 

Antwerpen en Gent deed, kwamen het niveau van de voorstellingen niet ten goede. Bovendien 

kregen jonge acteurs en nieuwe buitenlandse invloeden geen kans in het vastgeroeste 

repertoiretoneel. Vooral in Gent was er onvrede onder de pas afgestudeerde jonge acteurs van het 

Koninklijke Academie die geen baan vonden. Zij besloten om zelfstandig een initiatief op te 

starten in kleine lokalen en ruimtes. Zo werd in 1950 in Gent de Toneelstudio 50 (later Arca) 

opgericht. Al snel volgenden er meer en zo ontstond er bijna een wildgroei aan de zogenaamde 

kamertoneelgezelschappen, zeker nadat zij vanaf 1954, na een nieuw decreet, ook subsidies 

kregen. Andere „kleine‟ theaters waren Theater op Zolder (later Nederlands Kamertoneel), het 

Fakkeltheater en Toneelgezelschap Yvonne Lex in Antwerpen, Kamertoneel in Brussel, de Arena 

en Nationaal Jeugdtheater (NJT) in Gent, Mechels Miniatuurtheater, Antigone in Kortrijk, 

Theater Vertikaal, en zo verder. Deze gezelschappen boden plaats aan vernieuwing en 

experiment, die in grote gezelschappen niet aan bod kwamen. Alfons van Impe deed uitgebreid 

onderzoek naar de subsidies van de gezelschappen en daaruit blijkt dat aanvankelijk vooral de 

grote gezelschappen geld kregen (van Impe 1978: 300). Later, bij de afschaffing van het 

Nationaal Toneel (1967) veranderde de verdeling van subsidies pas echt en kregen de 

gezelschappen van Antwerpen, Gent en Brussel hetzelfde statuut. 

 Na een weinig vernieuwend toneel in de jaren vijftig waren er ook in de grote 

gezelschappen merkbare sporen van vernieuwing in de jaren zestig. In 1963-1964 kwam er een 

nieuwe directeur aan het hoofd van de KNS (Bert van Kerkhoven verving Firmin Mortier). Zo 
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werden er nieuwe regisseurs binnengehaald, die zorgden voor de inbreng van nieuwe ideeën. In 

1965 ging ook het Nationaal Toneel Gent (NTG) van start met haar eerste eigen opvoering. Dré 

Poppe van Arca werd er directeur, zeer tot ongenoegen van de Toneelstudio, want hij nam de 

beste acteurs met zich mee. Onder impuls van het kamertoneel kwamen er stilaan ook in de grote 

gezelschappen enkele heel interessante namen op de affiches te staan, bijvoorbeeld Sean 

O‟Cassey, Sławomir Mrożek, Eugène Ionesco, Pavel Kohout, Witold Gombrowicz, John 

Osborne en Anton Čechov. De grote en kleine gezelschappen groeiden naar elkaar toe en voerden 

zelfs dezelfde stukken op. Aanvankelijk vond men de avant-gardistische stukken enkel in het 

kamertoneel, maar tegen het eind van de jaren zestig werden zij ook in de grote schouwburgen 

opgevoerd. Avant-garde was geen marginale zaak meer. 

Toch was er uiteindelijk niet zoveel vernieuwends gebeurd in Vlaanderen. Er waren wel 

pogingen geweest, maar resultaten bleven uit. Carlos Tindemans schrijft hierover: “Het theater in 

Zuid-Nederland is de jaren 70 binnengestrompeld met een regionale structuur, een artistiek beleid 

en ontwikkelingspotentie die nagenoeg iedereen koud laten. […] Er zijn inderdaad de jongste 

jaren enkele nieuwe geluiden opgevangen. Maar het is een maat voor niks geworden” 

(Tindemans 1970: 5). De jaren zestig hebben enkele prachtige initiatieven opgeleverd zoals T68, 

Camera Obscura (dit komt verder nog aan bod) en Werkgemeenschap voor Toneel. Deze laatste 

is nog voor het officieel in werking treden gerechtelijk opgeheven. T68 is het manifest, 

geïnspireerd door Antonin Artaud
11

, van Hugo Claus, Tindemans en Alex Van Rooyen, dat pleit 

voor een vernieuwing in het theater. Het was een mooie opzet, maar praktisch is er niets uit 

voortgekomen. Ook Camera Obscura heeft door zijn korte bestaan niets kunnen teweegbrengen 

in Vlaanderen. Er was veel beweging in de theaterwereld in de jaren zestig. Nieuwe impulsen van 

buitenaf zorgden ook voor de drang naar vernieuwing in Vlaanderen. Vele verschillende soorten 

experimenten werden uitgeprobeerd, slechts weinige werden behouden.  

De jaren zeventig waren de jaren van het vormingstheater of politiek theater. 

Ontevredenheid in verband met de maatschappij werden op de scène naar voor gebracht. 

Maatschappelijke inhoud werd vanaf nu meer gewaardeerd dan artistieke inhoud. In dit soort 

klimaat dreigde Grotowski dan ook al snel vergeten te worden. In de jaren tachtig raakte ook het 

vormingstheater uit de mode. 

 Maar wil dit nu zeggen dat Grotowski geen vernieuwend element was in Vlaanderen? Dat 

was hij zeker en vast wel. Terwijl de kamergezelschappen en later ook de grote gezelschappen 

zich onledig hielden met avant-garde (Beckett, Ionesco,…) die vooral een „revolutie‟ wou 

ontketenen in de tekst, was voor Grotowski de acteur veel belangrijker. Wat Grotowski op het 

podium bracht, had men in Vlaanderen tot dan toe weinig gezien. Er was geen „revolutie‟ in de 

tekst, maar door het spel van de acteurs krijgen toeschouwers een nieuw soort theater te zien, dat 

                                                           
11

 Deze Franse avant-garde toneelschrijver en regisseur (1869-1948) is vooral bekend omwille van zijn „Théâtre de la 

Cruauté‟, dat ervoor door een schokeffect een reactie bij het publiek op te wekken. 
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ze voorheen slechts heel weinig hadden ervaren: fysiek theater. De schok die dit met zich 

meebracht moet dan ook heel groot geweest zijn. Toch was The Living Theatre reeds eerder in 

Vlaanderen bekend geraakt. Dit theatergezelschap was opgericht in 1947 door Judith Malina en 

haar echtgenoot Julian Beck. Zij streefden naar een gezelschap dat samenleefde als een 

gemeenschap van gelijken. Zij wouden de toeschouwers raken met hun anarchistische en 

pacifistische werken. De stukken die zij opvoerden waren vaak politiek geëngageerd en leverden 

de stichters van de groep meer dan een keer een gevangenisstraf op. Hun eerste buitenlandse toer 

begon in 1961 na een uitnodiging van het Théâtre des Nations in Parijs. Hun stukken waren altijd 

zeer fysiek en de tekst speelde een ondergeschikte rol. Het fysieke element was zeer belangrijk 

bij hun opvoeringen, maar de strenge discipline zoals bij Grotowski werd hier achterwege 

gelaten.
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4. Receptie van Grotowski in Vlaanderen 

 

4.1 Grotowski in Vlaanderen 

 

Er was reeds sprake van Grotowski voor hij nog in Vlaanderen was geweest. Berten de Bels, 

Rudi van Vlaederen, Hugo van den Berghe en Alice Toen organiseerden op negen januari 1965 

een improvisatiesessie, geïnspireerd door Grotowski. Maar eigenlijk gebruikten ze Grotowski om 

zichzelf extra revolutionair voor te stellen. Het gebeuren was een improviseren op thema‟s uit 

Eugène Ionesco‟ s Victimes du devoir (1953). Ionesco schreef arbsurdistische teksten, de nadruk 

lag dus eerder op tekstvernieuwing. De improvisatie lag met andere woorden helemaal niet in de 

lijn van Grotowski‟ s werkwijze, het ging meer om “de drang naar vrijheid, naar uiting en 

revolutionaire theatervormen” (de Bels 1965). Door echter Grotowski‟ s naam te vermelden in 

het artikel gaf Berten de Bels precies dat extra tikkeltje revolutie aan de improvisatie. Het artikel 

werd gepubliceerd in het tijdschrift Windroos van Toneel Vandaag
12

, dat een zeer belangrijke rol 

speelde in de introductie van Grotowski in Vlaanderen. Zij publiceerden verschillende artikels 

over Grotowski, waaronder de neerslag van de workshop in het INSAS door Franz Marijnen en 

Marcel De Stoop.  

In juli 1966 was Grotowski in Amsterdam met de voorstelling van Książę Niezłomny. 

Hierover werd uitgebreid gerapporteerd in kranten en in Windroos. Degenen die toen voor de 

eerste keer een voorstelling van Grotowski zagen, waren aangenaam verrast door de troep Poolse 

acteurs. Dit fysische theater werd door Eric De Kuyper zelfs hoger geschat dan het toneel van 

The Living Theatre: “De Polen blijven voortdurend een zekere relativering in hun spel bewaren, 

het is doordrongen van hun humor en is tenslotte onpretentieus. Wat men van de Amerikanen 

moeilijk kan zeggen: zij zouden er in hun naturalistische ambitie de toeschouwers willen van 

overtuigen dat alles wat zij doen „echt‟ is” (De Kuyper 1966). Berten de Bels was ook aanwezig 

op de voorstelling in Amsterdam en hij hoopte vurig dat Grotowski iets te weeg zou brengen in 

Vlaanderen. In Windroos schrijft hij: “Onze hedendaagse dramaturgen zullen misschien weldra, 

in een grotere actieradius, voor deze vorm van theaterfeesten schrijven. En wellicht erkennen wij 

in dit kleine land ook eens de noodzaak van labo-werk en blijft het niet bij een woordenkermis 

van beloften en voorontwerpen” (de Bels 1966). Later in hetzelfde jaar was Grotowski‟ s Książę 

Niezłomny ook te gast op het Festival du Jeune Théâtre in Luik. Er was op dat moment blijkbaar 

weinig samenwerking met onze Waalse buren, want de getuigenissen over deze voorstelling zijn 

minder talrijk dan die over de voorstelling in Amsterdam. Pol Arias woonde de voorstelling bij 
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 Rudi Van Vlaenderen en Bert Struys riepen Toneel Vandaag (1959-1967) in het leven om ruimte te geven aan 

alles wat modern, experiment en avant-garde was op toneelvlak. 
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en hij was geshockeerd door wat hij te zien kreeg: “Nooit vergeet ik nog hoe Ryszard Cieślak 

halfnaakt als een Christusfiguur de gemartelde prins speelde. […] Ook hier onderging de 

toeschouwer celebratie en transgressie. Daarom kon hij niet applaudisseren. Plots bestond het 

weer: sacraal theater” (1999: 63). 

In 1986 kwam Teresa Nawrot, een van Grotowski‟ s acteurs van het „teatr przedstawień‟ 

die zelfstandig doorgingen met het geven van workshops, naar het Centrum voor Experimenteel 

Theater (CET) in Antwerpen. Een jaar later was daar opnieuw een workshop onder leiding van 

Cieślak en Molik. In 1987 kwam Grotowski zelf ook nog eens naar Brussel. Hij sprak toen op een 

conferentie in het Hotel Palace. Er werd tevens een aansluitende workshop georganiseerd door 

het Brusselse Centre d‟Aide Technique et de Formation Théâtrales, nu bekend als CIFAS (Centre 

International de Formation en Arts du Spectacle). De workshop vond plaats in Noord-Frankrijk 

op het Chateau de l‟Ermitage. Op basis van een strenge procedure werden jonge, beloftevolle 

groepen uit heel Noord-Europa voor deelname geselecteerd. Er was slechts een Vlaamse 

delegatie aanwezig, namelijk Eric De Volder met enkele van zijn acteurs. 

 

4.1.1 De workshop in het INSAS  

 

In 1966 vereerde de ondertussen „grote‟ Grotowski Vlaanderen met een bezoek van vier dagen 

waarin de leerlingen van het Waalse Institut des Arts Spectaculaires (INSAS), waarschijnlijk in 

samenwerking met diens Vlaamse tegenhanger, het Hoger Rijksinstituut voor Toneel en 

Cultuurspreiding (RITCS), werden ingeleid in de beginselen van Grotowski‟ s methodiek. Franz 

Marijnen gaf zijn lesnotities uit in het tijdschrijft Windroos, later werden zij ook vertaald 

opgenomen in Towards a Poor Theatre. Grotowski eiste bij het begin van de lessen absolute 

stilte van degenen die niet aan de lessen participeerden. Eerst gaf Grotowski een algemene 

oefening op voor de hele groep, dan nam hij er telkens een leerling uit, waarop hij zich volledig 

concentreerde. Hij onderbrak ook vaak de activiteiten om uitleg te geven over het hoe en waarom 

van de oefeningen. Er werd tijdens een workshop eerst aan de stem gewerkt, maar dit wou niet 

zeggen dat dit het belangrijkste element van een acteur was. Integendeel, het lichaam reageerde 

volgens Grotowski altijd voor de stem. Immers, als je kwaad was, “[moest] men eerst de slag op 

de tafel horen en dan pas de kreet” (Marijnen 1967). De aanwezige studenten moesten eerst 

samen een tekst debiteren, zingen of uitroepen. Grotowski sloeg ondertussen alle leerlingen 

nauwgezet gade. Daarna nam hij een leerling bij de hand en hij liet deze een bepaalde tekst 

uitspreken in de richting van de vloer, het plafond en de muren. Belangrijk hierbij was dat de 

echo van de klank door de student werd opgevangen. De leerling mocht gedurende de acties 

absoluut niet denken, voor Grotowski was het van het uiterste belang dat de impuls werd 

gevolgd. Verder kregen de studenten tijdens de eerste les ook nog andere oefeningen 

voorgeschoteld als „De Tijger‟, „King-King‟ en „La-La‟. Bij „De Tijger‟ speelde Grotowski een 
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tijger en de leerlingen waren de prooi, die hun stem in allerlei bochten wrongen om uitdrukking 

te geven aan hun angsten om opgevreten te worden. Tijdens de oefening „King-King‟ werd het 

woordje „king‟ op allerlei wijzen en toonhoogtes uitgesproken. Bij „La-La‟ zong de leerling eerst, 

dan ging hij op de grond liggen en sprak het woord uit in alle richtingen afwisselend met de kop-, 

buik- en borststem. Tijdens alle oefeningen tastte Grotowski voortdurend zijn leerlingen af op de 

borst en buik om te voelen of zij de juiste stem gebruikten. Marijnen schrijft de overdonderende 

indruk na de les neer in zijn verslag: “Het resultaat is opmerkelijk. De stem van de leerling in 

kwestie bereikt intonaties en regionen die men nooit bij hem zou vermoed hebben. Dit reeds na 

de 1
e
 les” (Marijnen 1967). 

 De lichaamsoefeningen werden voorgetoond door Cieślak. Kopstanden, elleboogstanden, 

koprollen en zo voort stonden op het programma, maar ook improvisaties in oefeningen zoals „De 

Kat‟, waarbij de leerlingen een ontwakende kat moesten naspelen. Grotowski hamerde er 

voortdurend op dat improvisaties spontaan en vloeiend moesten gebeuren. De oefeningen 

gebeurden het best op blote voeten en met zo weinig mogelijk kleren aan, zodat niets het contact 

met de aarde of de soepelheid van de bewegingen verhinderde. Het werd voor Marijnen duidelijk 

dat deze oefeningen ook noodzakelijk waren binnen een acteursopleiding in Vlaanderen. Na de 

lessen schrijft hij: “Eens te meer is het een bewijs dat er meer ernst en tijd moet besteed worden 

aan de lichamelijke conditie van onze acteurs” (Marijnen 1967). Grotowski vond dat de acteurs 

eerst enkele vaste basisbewegingen moesten kunnen. Pas als men de oefeningen volledig 

beheerste, dan kon men voor zichzelf een arsenaal van bewegingen aanleggen waaruit men 

tijdens een voorstelling kon putten. Men kon dan de bewegingen in een willekeurige volgorde 

aan elkaar rijgen. Grotowski zei nooit hoe iemand precies moest bewegen, ze moesten hun 

innerlijke impulsen volgen. Vandaar dat ook sommigen (Franz Marijnen, Bert Verminnen, Eric 

De Volder) volgens mij nadien ook zeiden dat Grotowski hen geen methode had aangeleerd. 

Maar als we naar hun nieuwe werkwijze kijken, zien we duidelijke parallellen met die van 

Grotowski. De leerlingen maakten tijdens de laatste les ook gezichtsmaskers.  

 

4.1.2 Akropolis in het Paleis voor Schone Kunsten 

 

In 1967 slaagden Annie Declerck en Rudi Van Vlaenderen er uiteindelijk in om Grotowski van 

25 tot 28 juni met zijn groep voor enkele dagen naar Vlaanderen te lokken voor de opvoering van 

Akropolis. Het stuk was gebaseerd op het gelijknamige werk de Poolse modernistische 

theatermaker en poëet Stanisław Wyspiański (1969-1907). Verder waren er ook elementen uit het 

werk van de Poolse schrijver Tadeusz Borowski (1922-1951), Kamienny świat (Stenen wereld), 

in het toneelstuk verwerkt. Grotowski had het werk van Wyspiański grondig aangepast aan zijn 
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tijd. Wyspiański situeerde zijn stuk in de kathedraal op de Wawel
13

, dat natuurlijk gemakkelijk 

met een akropolis te vergelijken is. De personages op de tapijten in de kathedraal kwamen tot 

leven tijdens de nacht van de Wedergeboorte en beeldden hun lang geleden beleefde avonturen 

uit. Er werden onder meer verhalen van Homeros en bijbelpassages uitgebeeld. Maar voor 

Grotowski kon alles niet zo positief worden voorgesteld. Hij en zijn volk hadden immers geleden, 

meer dan Wyspiański. Daarom werd de setting van het stuk veranderd. Het stuk van Grotowski 

speelde zich niet meer af op de Wawel, maar in een concentratiekamp en de personages waren 

ten dode opgeschreven gevangenen. De beelden van het verleden kwamen niet voort uit 

wandtapijten, maar uit de rook van de verbrandingsovens. Woorden uit het werk van Wyspiański 

die voortdurend herhaald werden, waren: “Akropolis nasze” (“onze Akropolis”) en “plemion 

cmentarzysko” (“kerkhof van de stammen”). Het doel van Grotowski was om iedereen uit te 

dagen zich de vraag te stellen wat er met de mens gebeurde in een concentratiekamp. “Son 

intention a été de faire la somme de l‟apport de ces civilisations et de les confronter aux 

expériences contemporaines” (Temkine 1967: 175). Uit zijn stuk bleek dat menselijkheid in ieder 

geval ver te zoeken was.  

Op de scéne waren een badkuip, een ijzeren buis, kruiwagens, hamers en nagels te zien. 

De attributen werden in verschillende scènes op een andere manier gebruikt. Zo was de badkuip 

ten eerste een badkuip als toespeling op de lijken die door de Nazi‟ s werden bewerkt tot zeep of 

lampenkappen, ondersteboven werd het een altaar of het bed waarop Jacob zijn huwelijksnacht 

consumeerde. De kachelpijp was een werktuig, maar ook een levende bruid. De kruiwagens 

waren werktuigen, lijkwagens en tronen.  

De kostuums waren ontworpen door Jozef Fajna, die zelf een ex-gevangene van 

Auschwitz was. Grotowski vond de bijdrage van Fajna zo essentieel voor het stuk, dat hij Fajna 

prompt bestempelde als mederealisator van Akropolis. De gevangenen droegen op het blote 

lichaam jute zakken met gaten in, houten klompen en mutsjes. Dit alles zorgde ervoor dat de 

acteurs van elke individualiteit beroofd werden. “W Akropolis Teatru Laboratorium 13 Rzędów 

nie było indywidualnego bohatera, lecz obraz społeczności ludzkiej w sytuacji granicznej. 

Aktorzy stanowili w istocie jeden twór, pulsujący zmiennym rytmem, śpiewający, hałasujący 

przedmiotami” (“In Akropolis van het Theater Laboratorium van de 13 Rijen waren er geen 

individuele helden, maar een beeld van de menselijke maatschappij in grenssituaties. De acteurs 

vormden in de grond van de zaak één product, dat pulseerde met een veranderlijk ritme, dat zong, 

lawaai maakte met voorwerpen”, Temkine 1967: 108).  

De personages op de scène moesten werken, tijdens hun rustpauzes konden ze 

wegdromen. De personages bleven gelijk, maar de scenario‟ s die hier werden opgevoerd, zagen 

er helemaal anders uit dan in de klassieke versie. Ontredderde personages konden niet anders dan 

                                                           
13

 Wawel is een heuvel in Krakau waarop zich tal van belangrijke gebouwen bevinden zoals het Zamek Królewski 

(het Koninklijk Paleis) en de kathedraal, waar de Poolse koningen gekroond werden. 
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elkaar kwetsen in de strijd om te overleven. In het bijbelverhaal in Genesis zou Jacob Labans 

dochter Rachel krijgen na zeven jaar werken voor Laban. Na het verstrijken van de zeven jaar 

geeft Laban echter zijn oudste dochter, Lea, aan Jacob. Uiteindelijk krijgt Jacob toch Rachel na 

de belofte nogmaals zeven jaar voor Laban te werken. In Akropolis vermoordde Jacob Laban 

echter. Jacobs bruid werd voorgesteld door een kachelpijp. De ceremonie werd door de 

verschillende personages in alle ernst bijgewoond. De strijd tussen Jacob en de engel eindigde bij 

Grotowski niet met de zegening van Jacob. Jacob en de engel waren twee gevangenen die elkaar 

martelden en niets anders konden dan dat. Jacob, de Zanger, droeg het enige muziekinstrument 

dat op de scène aanwezig was, een viool. Maar de klanken die Jacob voortbracht, waren schel en 

vals. Ook het verhaal van Paris en Helena werd door Grotowski uitgebeeld, maar Helena was nu 

een man. Er was geen uitweg uit de nachtmerrie van dood en verderf. Het enige dat de 

gevangenen konden doen was zich in een daad van wanhoop tegen de (klaag)muren werpen en 

klaagzangen uitroepen. Cassandra, de vrouw die in de originele versie haar belofte aan de god 

Apollon niet was nagekomen en daarvoor wordt gestraft, werd hier voorgesteld als een krijsende, 

hysterische vrouw. Haar hysterie verdween echter na een tijd en zij werd degene die de 

gevangenen hun eindbestemming meedeelde. Op het einde kwam de Redder te voorschijn. Maar 

hij bleek een pop te zijn. Toch leken de personages dit niet te merken. Gedragen door Jacob 

volgden alle personages deze Redder naar een gat op een verhoging op het podium. Ze stierven 

allemaal in de verbrandingsovens. 

De toeschouwers werden totaal genegeerd in dit stuk. Het was alsof zij niet bestonden 

voor de acteurs. Voor de levenden en vrijen was er onder de stervenden geen plaats.  

 

Les spectateurs, parce qu‟ils sont les vivants, se trouvent rejetés par les moribonds qui en 

savent plus qu‟eux sur la vie et sentent bien leur expérience poprement incommunicable. Alors à 

quoi bon essayer d‟être autre chose que des cauchemars? Ils se réfugient dans une supériorité 

d‟initiés. Ils vous traversent et vous n‟existez pas (Temkine 1967: 180). 

 

Onderzoeken hoe de opvoering van Akropolis in Vlaanderen werd onthaald is zeer moeilijk. Er is 

namelijk maar één krantenartikel te vinden specifiek over dit stuk. Uit de recensie blijkt vooral 

dat de taal een probleem was. De opvoering was namelijk in het Pools, wat het voor de Vlaamse 

toeschouwer extra moeilijk maakte zich in het gebeuren in te leven. Tindemans spreekt dan ook 

van een gemis: “[Je bent] even opgelucht als namen als Rachel, Jacob, Izaac, Ezau, Hector, 

Cassandra je toewaaien […]; maar deze vage woorden kan je niet in een context duwen en dat 

blijft – zolang Grotowski niet zoekt naar een middel om ook de tekst ter beschikking te stellen – 

een fundamenteel gemis om het laatste woord over de geldigheid van de opvoering te wagen” 

(1967). Gelukkig bood het Paleis voor Schone Kunsten een uitgebreid programmaboekje aan. 

Verder is Tindemans heel positief over het geheel en over Grotowski. Tindemans noemt de 

voorstelling van Grotowski geen experiment, maar een oprechte poging om de ogen van de 
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mensen te openen en aan te zetten tot introspectie. De voorstelling is voor hem “een ernstige 

poging om grondwaarden (van het theater, meteen ook van de mens) te herintroduceren. [...] 

Geen identificatie, enkel provocatie van de conventie” (1967). Hij hoopte ook dat er een dialoog 

zou voortvloeien uit de voorstelling en dat Grotowski zeker nog eens naar Vlaanderen zou 

terugkeren. De vrees dat, indien Grotowski niet naar Vlaanderen terug zou komen, de kans groot 

zou zijn dat het gebeuren gewoon zou doodbloeden, was duidelijk aanwezig. Volgens mij is dit 

dan ook gebeurd. Vlaanderen is steeds onderhevig aan verschillende nieuwe impulsen, zowel 

vanuit het binnen- als vanuit het buitenland. Bij de introductie van iets nieuw, wordt het 

voorgaande al heel snel vergeten als het niet voortdurend onder de aandacht gebracht wordt. Toch 

is Tindemans op het einde van zijn artikel wel heel lovend over het spektakel als hij zegt: “Want 

hoe ontdaan vele aanwezigen ook hebben gegaapt, de extatisch zingende rij gevangenen die de 

gasoven binnenwippen is voor mij de meest schokkende en verbijsterende ervaring die ik 

persoonlijk in het theater ooit heb ondergaan” (Tindemans 1967). We mogen ook niet vergeten 

dat Carlos Tindemans niet de eerste de beste journalist is die zijn mening in de krant geeft. 

Akropolis moet hem zeker en vast hebben aangesproken. Het was gedurfd en het was een Pools 

werk. Dit droeg er volgens mij toe bij dat alles nog gedurfder en nieuwer leek. En dit was nu 

precies wat Tindemans vond dat Vlaanderen nodig had, te oordelen naar zijn medeauteurschap 

van het manifest T68. 

 

4.2 Tone Brulin 

 

Tone Brulin werd in 1926 als Antoon Van den Eynde geboren. Hij volgde opleidingen aan de 

Nationale Hogeschool voor Bouwkunst en Sierkunsten te Brussel en aan de Studio van het 

Nationaal Toneel. Aanvankelijk werden zijn talenten als acteur, toneelschrijver en regisseur niet 

erkend en kwam hij enkel als decorateur en schrijver voor tijdschriften aan de kost. Pas toen hij 

in 1953 de Prijs van de Boekenweek in Amsterdam won, werden zijn stukken door de grote 

gezelschappen opgevoerd en werd hij ook als regisseur gevraagd. In 1953 was Brulin ook 

medeoprichter van het Nederlands Kamertoneel (NKT). Brulin was heel belangrijk voor de 

introductie van Antonin Artaud in Vlaanderen. Wat Brulin vooral interesseerde in Artaud was 

“begrippen, woorden, dingen losscheuren uit hun conventionele betekeniscontext, ze voorzien 

van een nieuw lichaam en daardoor ook van een nieuw leven” (Opsomer 1997: 10). Maar 

voorlopig kon Brulin dit nog niet uitwerken in zijn toneelstukken. In 1955 werd hij regisseur in 

de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel. Maar al snel voelde hij zich beknot in 

zijn vrijheid en trok naar Afrika (Kongo en Zuid-Afrika) . Het resultaat van dit avontuur waren 

vooral actuele en sociaal geëngageerde stukken tegen de apartheid, als bijvoorbeeld De honden 

(1960). Opsomer noemt Brulin “een belangrijk voorloper van het politiek theater van de jaren ‟70 

en van het documentaire theater in de tweede helft van de jaren „60” (1997: 19). Nadat Bruin naar 
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België was teruggekeerd, werd hij televisieregisseur bij de BRT. Hier maakte hij het tot zijn 

missie om zoveel mogelijk internationale theateropvoeringen uit te zenden. Hij wou weg van de 

enge focus op Vlaamse opvoeringen. Maar ook bij de BRT ondervond hij niet de vrijheid die hij 

zocht. Daarop besloot hij les te geven aan het RITCS. Op die manier ontmoette hij ook Franz 

Marijnen, die een leerling van hem was.  

In 1963 was Brulin, samen met Jan Christiaens, afgevaardigde van het comité voor de 

theateropleiding tijdens het tweejaarlijkse congres van het ITI in Warschau. Grotowski zelf was 

niet aanwezig op het congres, maar zijn toenmalige assistent Eugenio Barba wel. Barba vroeg 

stiekem aan enkele aanwezigen om mee te gaan naar een theatervoorstelling van Tragiczne dzieje 

Doktora Faustusa. Daar zag Brulin de toen nog onbekende Grotowski voor het eerst aan het 

werk. Wat Brulin hier te zien kreeg, werd voor hem een nieuwe manier op uit een tijdelijke 

impasse te geraken. Hier werd iets totaal nieuws op de scène gebracht. Hij greep de kans om 

Grotowski aan de buitenwereld bekend te maken dan ook met beide handen aan. In het verslag 

over het congres schrijven Brulin en Christiaens:  

  

De Vlaamse leden van de Belgische delegatie willen de organisatoren van dit Congres en het 

Ministerie van Cultuur bedanken, omdat zij in de gelegenheid werden gesteld het Poolse toneel 

beter te leren kennen. Zij hebben het ten zeerste naar waarde geschat het Laboratorium-Theater 

van de 13 Stoelen te kunnen bezoeken en maken van de gelegenheid gebruik om er op te wijzen 

dat naar hun mening de inspanningen van de leider, de heer Jerzy Grotowski en zijn groep van 

grote betekenis zijn op de verdere ontwikkeling van het toneel in de gehele wereld (Brulin 1965). 

 

Brulin was er zich wel degelijk van bewust dat de communistische partij en de officiële 

deelnemers geen fan waren van Grotowski en dat ze hem en zijn groep het liefst zo ver mogelijk 

van het officiële gebeuren hielden. Dit was voor Brulin echter nog een extra stimulans om 

Grotowski in zijn verslag van het congres te vermelden. Het verslag was een grote impuls voor de 

bekendmaking van Grotowski buiten Polen. De Poolse communistische autoriteiten trachtten hem 

dood te zwijgen, maar na het verslag van Brulin was dit niet langer mogelijk. Brulin had de 

nieuwsgierigheid gewekt van vele theatermakers en acteurs, jong en oud, die op zoek waren naar 

iets vernieuwends en fris. Terug in België trachtte hij ook zijn studenten aan het RITCS warm te 

maken voor Grotowski.  

 Brulin vermengde zijn visie op Artaud met deze op Grotowski en wou op die manier tot 

„atonaal‟ theater komen, theater dat bepaald en gerealiseerd werd door de opvoering. Volgens 

Jaak Van Schoor kreeg Brulin door Grotowski “de bevestiging van wat Artaud ooit had 

vooropgesteld met betrekking tot het fysieke, het a-literaire toneel, de rituele zelfexploratie van 

de acteur” (2002: 78). Toch was het niet zo dat Brulin Grotowski enkel zag als de fysieke 

uitwerking van Artauds ideeën op papier.  
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Brulin was enorm geïntrigeerd door Grotowski. In 1966 stimuleerde hij zijn studenten om 

massaal deel te nemen aan de workshop die Grotowski gaf aan het INSAS en Brulin zelf ging in 

1967 een stage volgen bij Eugenio Barba in het Odin Teatret te Holstebro. Barba werkte volledig 

in de stijl van Grotowski. Brulin had Grotowski toen zelf ook enkele malen ontmoet. In Het 

Laatste Nieuws (1967) sprak Brulin vol lof over dit serene en gedisciplineerde gezelschap en de 

religieuze ervaring die zij teweeg brengen. Hij vond zichzelf wel een beetje te oud om de 

acrobatentoeren uit te voeren, maar het ging Brulin vooral om de ideeën van Grotowski. Zo zegt 

hij jaren later: “Ik had zelf reeds les van Grotowski gekregen. Te Holstebro in Denemarken waar 

Eugenio Barba het Odin Theater had opgericht. Maar ik was al over de 40 en te oud om met enig 

resultaat de oefeningen uit te voeren” (Brulin 1999: 38). Brulin hechtte vóór zijn ontmoeting met 

Grotowski veel belang aan de tekst. Hij schreef vaak stukken met een literaire tekst, waarin hij 

als de auctoriale verteller het onrecht in de wereld aanklaagde. Maar nadien nam hij, net als 

Grotowski, de tekst slechts als uitgangspunt om een voorstelling tot stand te laten brengen door 

de acteurs zelf. De opvoeringen werden soberder en meer fysiek. 

In 1969-1970 organiseerde hij samen met Franz Marijen een workshop van het NTG in 

samenwerking met Proka
14

. De repetities vonden plaats in de Zwarte Zaal, die tevens als cafetaria 

voor de studenten diende. Brulin nam de opvoering van Ach du kleines Wernerlein voor zijn 

rekening, Menninas stond onder de verantwoordelijkheid van Franz Marijnen. Enkele maanden 

daarvoor had het Odin Teatret reeds Ferai (1969) opgevoerd op dezelfde plaats. Dit was de eerste 

voorstelling die in de Zwarte Zaal werd gebracht. De opvoering van Ach du kleines Wernerlein 

werd echter lauw onthaald. Hoewel de meesten het een goede poging vonden en de inzet van de 

jonge acteurs konden appreciëren, was het resultaat nog te onoverzichtelijk en onaf. Wat 

natuurlijk wel verstaanbaar was als er slechts twee tot drie maanden geoefend was. Grotowski 

zelf had soms tot een jaar nodig om de acteurs klaar te stomen voor een opvoering. Maar toch 

hadden de recensenten ook bemoedigende woorden over voor deze voorstelling en de toekomst 

van de workshop. Zo schrijft Rik Lanckrock: “Wij beperken er ons toe allen die aan deze 

veelbelovende opvoering hebben meegewerkt oprecht geluk te wensen omdat zij getoond hebben 

op welke wijze ons hedendaagse theater een verjongingsinjectie krijgen kan, een injectie die het 

toneel behoeden kan voor verstarring in fossielpatronen” (1969a). Brulin zelf vond de repetities 

een heel zware periode. Toch schrijft hij vol goede moed: 

 

Maar de gemeenschappelijke harde training zelf is een grote vereniger. Het gevoel samen iets te 

hebben overmeesterd als een eenvoudige kopstand smeedt een geheimzinnige band. De moeite, 

het zuchten, het zweet en de tranen, de teleurstellingen en de kleine overwinningen op zichzelf 

                                                           
14

 Proka (Promotors van de Koninklijke Academie) is in 1969 door Pierre Vlerick opgericht om de studenten van de 

KASK (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) de kans te geven zelf te experimenteren. In de Zwarte Zaal, 

een lokaal van de KASK, werden ook veel nationale en internationale gezelschappen uitgenodigd. In 1988 werd dit 

initiatief stopgezet. 
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worden gedeeld goed. […] Er is in die zes weken al ongemerkt iets tot stand gekomen. Wat? Het 

begin van een toewijding en een geloof (Brulin 1969: 122-123). 

 

Net als Grotowski noemde Brulin zijn deelnemers ook leden en geen studenten. Het geheel van 

de workshop ademde dezelfde ernstige, profaan religieuze sfeer uit als bij Grotowski. Het was 

ook de bedoeling dat de leden zichzelf ontdekten, hun stem en lichaam. De acteurs maakten 

inderdaad ook een innerlijke verandering door. Zij werden het soort acteurs die ook Grotowski 

voor ogen had. Ondanks het feit dat de voorstelling niet laaiend enthousiast werd onthaald, 

hadden de leden toch enkelen kunnen bereiken.  

 

 Het feit dat zij dit zelf wisten op het einde van de voorstelling en zich in de overwinningsroes 

 gingen omkleden zonder naar het vlakke applaus te luisteren was een aanduiding dat elk van hen 

 een overwinning had behaald op zichzelf en hiermede tevens de realiteit had aangevoeld van een 

 belangrijke gebeurtenis (Brulin 1969: 125).  

 

Brulin regisseerde in 1970 ook Saboo voor het Théâtre Laboratoire Vicinal. Dit stuk wordt 

positief onthaald in het buitenland en kreeg ook veel buitenlandse belangstelling. 

Brulin voelde aan dat hij zich nog vrijer zou kunnen bewegen in het buitenland en hij 

vertrok naar de Verenigde Staten. Hij had er reeds een goede reputatie dankzij zijn 

maatschappijkritische werken na zijn reis naar Afrika, later kreeg hij de reputatie een specialist te 

zijn in Grotowski en ritueel theater (Opsomer 1997: 21). In het Antioch College (Ohio) 

verzamelde hij een groep studenten rond zich en daaruit ontstond de Otrabanda Company
15

. 

Samen met deze groep reisde Brulin naar Curaçao en Maleisië. Van zijn studenten eiste Brulin de 

training en discipline die ook Grotowski aan zijn acteurs oplegde. Goed getrainde lichamen 

moesten bij improvisatiesessies impulsen naar buiten kunnen brengen. Maar doordat de groep 

zich meer op het volk wou richten, waren ze gedwongen geleidelijk aan hun koers aan te passen. 

De eenvoudige mensen begrepen niet wat de acteurs uitbeeldden en konden voor het gebeuren 

geen appreciatie opbrengen. Brulin ging nu meer de klemtoon leggen op wat antropologisch en 

intercultureel was. Ook Grotowski ging op zoek naar wat intercultureel was in de fases van „Teatr 

Źródeł‟ en „Dramat Obiektywny‟, maar bij hem ging het om onderzoek zelf en niet om een 

voorstelling als einddoel. De bedoeling van Brulin was dat iemand zichzelf en de mens in het 

algemeen ontdekte via het theater, daarom moest het theater het interculturele uitbeelden. Het 

volk had echter opnieuw geen boodschap aan dit interculturele uitbeelden. De niet-theaterkenners 

wouden iets concreets en Brulin stimuleerde daarom zijn acteurs in Curaçao om zowel over de 

actualiteit als over het verleden en de geschiedenis van het volk te schrijven. Dit was ook een 

evolutie die Grotowski maakte. Hij ging graven in de geschiedenis van culturen. Hij vroeg aan de 
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 Otrabanda is de naam van een wijk in Willemstad (hoofdstad van Curaçao), waar de groep van de overheid een 

plaats ter beschikking kreeg voor hun werk. 
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aanwezigen tijdens de workshops om te vertrekken van een oeroud volkslied en in gedachten 

terug te gaan naar de persoon die het lied voor het eerst zong. Maar ook dit deed Grotowski met 

het oog op onderzoek naar de oertechnieken van cultuur, niet om de leden van die cultuur iets 

over hun verleden te vertellen of om hen te boeien tijdens een opvoering. Bij Brulin lag het 

accent voornamelijk op actuele stukken met een concrete maatschappelijke context. Later 

evolueerde hij naar een meer naïef theater, dit moest de onbevangenheid van zijn voornamelijk 

Afrikaanse publiek mooi illustreren. Brulin vond inspiratie in het Afrikaanse en Afro-

Amerikaanse volk en wou hun goed humeur en kracht recht aandoen op de scène. Er waren geen 

middelen voor professioneel, fysiek goed opgeleide acteurs. De niet-professionele acteurs deden 

wat ze konden, maar er moest vaarwel gezegd worden aan Grotowski en diens manier van 

werken.  

In 1972 trok Brulin naar Maleisië en werd er hoofd van de theaterafdeling van de 

University Sains Malaysia in Penang. Hij richtte er TIE 3 op (Theater van de Derde Wereld) en 

werkte er verder aan een universeel en naïef volkstheater. Het volkstheater tijdens TIE 3 stond 

ver af van de werkwijze van Grotowski, Brulin had er gewoon de middelen niet toe. “Daarom 

koos hij voor het klimaat van een feest eerder dan van een klooster (Grotowski)” (Opsomer 1997: 

37). De Otrabande Company leerde technieken bij en ze verwerkten nieuwe Maleisische 

elementen in hun werk. Dit leidde tot een nieuwe voorstelling, Barong Display (1975) en ze 

kwamen ermee naar België, waar ze te gast waren op een workshop in Proka en in het Téâtre 

Laboratoire Vicinal. De commentaren over het gezelschap waren heel lovend. Toen Brulin met 

de Otrabanda Company aankwamen in de luchthaven van Zaventem gaven ze daar een opvoering 

van Lion Dance. Dit was een voorstelling van de Chinese culturele dans, waarin verschillende 

mensen onder een felgekleurd doek samen het lichaam van een draak vormen. Brulin zegt 

hierover iets wat totaal niet strookte met het idee van Grotowski:  

 

De leeuwendans is een goed voorbeeld van wat ik bedoel. Het verhaal is niet belangrijk voor ons. 

Door het ritme van die muziek word je zo in beslag genomen dat je niet eens meer denkt: wat is de 

bedoeling van dit alles. Kijk, voor de chinezen, in hún traditie zal het wel iets te betekenen 

hebben. Maar God zal me bewaren dat ik zou proberen om dàt te gaan uitleggen (Van Severen 

1975: 102; mijn nadruk). 

 

Dit was nu juist wat Grotowski wel interesseerde. Hij wou de cultuur van een bepaald volk 

uitspitten en deze vervolgens verder gebruiken tijdens workshops. Brulin wou wat nieuw was, 

wat typisch was voor een bepaalde cultuur, maar onbekend voor een andere, laten zien aan het 

grote publiek en er een echte voorstelling van maken, een echt “feest”. 

In 1986 droeg Brulin de leiding over TIE 3 over aan Eugène Bervoets. Brulin werkte 

vanaf nu als freelancer. Eerder is al opgemerkt dat Brulin afstand deed van het belang van de 

tekst, hij introduceerde muziek, dans en interculturele elementen op de scène. Grotowski maakte 
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een dergelijke evolutie door, maar een verband tussen de evolutie van beide regisseurs was er 

niet. Brulin ging zijn eigen weg en wist niet waar Grotowski mee bezig was. Zijn weg was het 

logische gevolg van het parcours dat hij had afgelegd, het kwam spontaan door de vele reizen en 

de verschillende culturen waarmee hij tijdens de reizen werd geconfronteerd. Grotowski was een 

fase in Brulins leven. Hij heeft er ongetwijfeld ervaring uit geput, maar hij is daarna verder 

geëvolueerd. Brulin hield ook van soberheid op de scène, maar dit was meer een erfenis van het 

kamertoneel dan van Grotowski‟ s ideeën. Dit is zeker geen bewijs van „arm theater‟, hoewel 

Brulin een tijdlang wel opvoeringen volledig in de geest van Grotowski maakte. De attributen die 

werden gebruikt tijdens opvoering in Curaçao en Maleisië waren dingen die men op straat vond 

en ze hadden vaak meerdere functies, maar dit was een noodzaak en geen statement.  

 

4.3 Franz Marijnen 

 

Franz Marijnen werd op 4 april 1943 in Mechelen geboren. Hij volgde les aan het RITCS in 

Brussel van 1963 tot 1967. Al tijdens zijn studie maakte Marijnen verschillende producties voor 

het Mechels Miniatuur Teater (MMT). Er werden existentialistische, absurdistische en ook 

realistische stukken opgevoerd. Aan het RITCS ontmoette Marijnen Tone Brulin, die toen zijn 

leraar was. Brulin liet Marijnen kennis maken met Artaud en na 1963 ook met Grotowski. Net als 

Brulin zag Marijnen in Grotowski een manier om de theorieën van Artaud in de praktijk te 

brengen en Stanislavskij verder uit te werken. In 1966 was het dan zover, Marijnen kon zijn grote 

idool Grotowski voor het eerst ontmoeten tijdens een workshop georganiseerd door het INSAS. 

Na deze voorstelling wist Marijnen dat hij in de lijn van Grotowski wou verder werken. In het 

MMT bracht Marijnen in 1968 zijn eerste voorstelling in de stijl van Grotowski, Fando en Lis, op 

de planken. Deze voorstelling was Marijnens eindwerk. Tuur De Weert was een van de acteurs 

die naar aanleiding van een speciale uitgave van het tijdschrift Documenta over de jaren zestig 

een interview aflegde over zijn ervaring bij Franz Marijnen. Hij zegt over de repetities het 

volgende:  

 

De repetities waren zeer intens. Er werd heel veel gevraagd van de acteurs. Onze kleren 

bijvoorbeeld, waren jute zakken waar gaten uit geknipt waren. Als je nu Fando en Lis bekijkt en je 

vergelijkt ze met een voorstelling van Grotowski, is die kledij bijna een cliché (Toneelstof 2007a: 

1). 

 

De Weert was een acteur die steeds zeer lovend is geweest over Grotowski en het fysiek theater. 

Hij had zelfs zijn vaste baan opgegeven om samen met Marijnen verder te kunnen werken in de 

lijn van Grotowski. Hij vindt dat er een grote bereidheid was toen onder de acteurs om iets 

nieuws te proberen. De verwondingen, die ze aan de repetities overhielden, namen sommigen er 

dan ook graag bij. 
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Er bestond een grote gretigheid onder de acteurs: Dirk Buysse, Herman Coertjesn, René Verreth 

en Doris Van Caeneghem. Die bereidwilligheid om grenzen te verleggen, heeft ook het resultaat 

mee bepaald. De grote fysieke inspanning op scène was heel nieuw. Ik voelde me daar heel lekker 

bij (Toneelstof 2007a: 2). 

 

Eind 1968 kreeg Marijnen eindelijk een studiebeurs om bij Grotowski te gaan studeren, nadat hij 

eerder was afgewezen. Samen met zijn vrouw vertrok bij voor een jaar naar Polen. Uit een groep 

van achttien stagiairs was hij één van de drie geselecteerden, die echt mee mochten spelen met de 

vaste groep van Grotowski‟ s acteurs. In de lokalen hing een walm van sigaretten en alcohol, toch 

werkten ook de oudste leden zich op, blote voeten en in een kort slipje, uit de naad om 

Grotowski‟ s oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren. Marijnen vond gedurende zijn verblijf in 

Polen de fysieke trainingen heel zwaar. Zo getuigt hij in een interview: “Dagelijks had je twee à 

drie uur fysieke training, echt beulen, dat gepaard ging met spierscheuren, doktersbezoeken” 

(Thielemans 1983: 20). Verder kreeg hij ook twee keer per week dramatische begeleiding van 

Ludwik Flaszen en dagelijks anderhalf uur Poolse taallessen. Grotowski zat tijdens de 

oefensessies als gewoonlijk in een hoekje te observeren. Plots kon hij dan vanachter zijn donkere 

glazen een soms wel vier uur durende monoloog afsteken over het wezen van theater 

(Thielemans 1983: 21).  

 

4.3.1 De Vlaamse Camera Obscura 

 

Nog steeds in Polen, schreef Marijnen aan zijn acteurs van het MMT dat hij van plan was om bij 

zijn terugkomst een toneelgroep op te richtten. Toen hij terug in België was, bracht hij zijn plan 

ten uitvoer en richtte Camera Obscura op. Marijnen werd artistiek leider en Tone Brulin werd 

artistiek adviseur. In een kelderruimte van het MMT, waarvan de muren zwart geschilderd waren, 

gingen ze aan de slag. Marijnen trachtte wel de sfeer van het gebeuren aan te passen, want de 

sfeer van Grotowski vond hij toch een beetje te ernstig en leguber: “Ik heb geprobeerd de 

dodelijke ernst van de Poolse sfeer, waar je Auschwitz nog duidelijk kunt voelen, een andere toon 

te geven. Het uit persoonlijke behoefte veel speelser gemaakt” (Thielemans 1983: 21). Ook al 

beweerde Marijnen later dat Grotowski zijn enige leermeester is geweest, maar dat hij van hem 

enkel een houding tegenover het theater, “een ijzersterke mentaliteit ten aanzien van [zijn] vak” 

(Vandendaele 1984: 49) had geleerd, toch was de stijl van Grotowski duidelijk te herkennen in de 

werkwijze van Marijnen. In een zwembroekje of bakpak stonden de acteurs op blote voeten 

paraat om de oefeningen die Marijnen, die nu in grijs pak en aktetasje langs de kant zat, in Polen 

had geleerd, uit te voeren. Marijnen had uit Polen de Amerikaan Lee Ross meegebracht, die 

samen met hem stage had gevolgd bij Grotowski, om de acteurs bij de oefeningen de helpen. Er 

werd zeer veel en lang geoefend voor een voorstelling die nooit zou worden opgevoerd. Brulin 
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had een tekst geschreven, De Steen, maar het is nooit tot een voorstelling gekomen. Men kwam al 

snel tot het besef dat Camera Obscura het niet zou overleven. Ondanks al het enthousiasme was 

het project niet levensvatbaar. Het MMT was tenslotte toch kamertoneel, ze hadden inkomsten 

nodig en beschikten enkel over kleine ruimtes. Bovendien raakte het enthousiasme al snel 

bekoeld. Uit getuigenissen van verscheidene acteurs kan men afleiden dat zij aanvankelijk open 

stonden voor vernieuwing, maar al snel bleek het niet de juiste vernieuwing te zijn. Jan Decorte 

zegt dat hij na zijn periode bij Camera Obscura nooit meer een dergelijke training als bij 

Marijnen heeft meegedaan: “Het was ook niet vol te houden. De mensen van het MMT hadden er 

heel snel hun buik van vol” (Toneelstof 2007c: 1). Toch zag het er aanvankelijk zeer goed uit 

voor het gezelschap. Grotowski zelf kwam een kijkje nemen naar het werk van zijn pupil en „hij 

zag dat het goed was‟. Buysse zegt hierover: “In de Zwarte Zaal hebben we toen een aantal 

fragmenten van Fando en Lis getoond. Hij vond het “very nice”, zo beweerde hij van achter zijn 

donkere bril” (Toneelstof 2007b: 2). Gedurende een week bleef Grotowski in België en deed 

verschillende oefeningen met de auteurs. Jan Decorte beweert dat hij zich nog herinnert dat 

Grotowski een zeer charismatisch persoon was, maar hij weet niet meer welke oefeningen ze toen 

gedaan hadden (Toneelstof 2007c: 1). Dit is nochtans zeer onwaarschijnlijk. Grotowski liet hem 

namelijk een hele avond Klein, klein kleuterke in alle toonaarden en in alle richtingen zingen. 

Andere acteurs die erbij waren herinneren het zich nog zeer levendig: “Hij [Grotowski] werkte 

met de acteurs. Jan Decorte zingt Klein, klein kleuterke, misschien wel een miljoen keren en hij 

wordt gekneed tot zijn stem eindelijk doorheen zijn hele lichaam siddert en echoot in de ruimte” 

(Brulin en Marijnen 1969: 23). Nadien stuurde Grotowski de mensen die bij hem stage wouden 

volgen door naar Mechelen als er in Polen geen plaatsen meer waren. Dit wou zeker zeggen dat 

het initiatief van Marijnen de volle goedkeuring van Grotowski had gekregen. Maar de 

Vlamingen in de groep haakten stilaan af en de buitenlanders bleven komen. Dit bracht ook veel 

wrijvingen met zich mee. Zo ontstond de situatie dat Tuur De Weert tegen het einde als enige 

Vlaming overbleef. Maar het mocht niet baten, Camera Obscura werd na ruim drie maanden 

eigenlijk al stopgezet.  

Toch gaf Marijnen Vlaanderen nog niet op. Samen met Tone Brulin organiseerde hij de 

workshop in het NTG. Bij de voorstelling van Ach du kleines Wernerlein deed Marijnen de 

acteurtraining, maar Brulin deed de regie. Menninas werd door Marijnen geregisseerd. Het stuk 

was gebaseerd op Ionesco‟s Le Roi se meurt (1962), het schilderij Las Meniñas van Vélasquez, 

teksten van Oscar Wilde en bijbelteksten. De recensies waren over het algemeen zeer lovend over 

het fysieke deel van de voorstelling, waarin de rituele en sacrale sfeer hoogtij vierde. Volgens 

enkelen leken er vooral gemompelde Slavische klanken in een gevarieerd aantal toonaarden en 

stemkleuren uit de acteurs te komen (A.V.D. 1970), nochtans spraken de acteurs Nederlands. 

Sommige recensenten opperden toen dat de voorstelling iets vernieuwends te weeg zou kunnen 

brengen in het verstarde en verburgerlijkte theaterleven. Van Hove bijvoorbeeld zegt: “Hier 
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wordt duidelijk geopteerd voor het vernieuwende, voor het anti-theater, voor het experiment. Dit 

heeft een bijzonder belang, omdat daardoor een nieuwe toneeltaal te voorschijn komt, een nieuwe 

codex en nieuwe symbolen, wat nodig is voor het kritisch en bewustzijnsverruimend denken” 

(1970). Dat het voor sommigen echt te vroeg was om zo een experimenteel stuk op te voeren, 

blijkt uit een artikel uit Het Volk: 

 

Marijnen heeft dit werk in Grotowski-stijl geënsceneerd. Dit betekent dat zijn acteurs  als 

acrobaten over tafels en stoelen moeten wippen, in alle mogelijke posities over de grond rollen en 

tussendoor de kleren van hun lijf rukken, voor zover ze gekleed zijn, want de kostumering bleek 

o.m. voor sommige dames alleen berekend op het vertonen van bepaalde anatomische rondingen – 

om te geloven dat de „workshop‟ er aan denkt een afdeling „striptease‟ op te richten! – terwijl de 

mannelijke vertolkers rondliepen in plunjes die men met geen tang zou willen aanraken (1970). 

 

Op dat moment stond het al vast dat Marijnen naar de Nederlandse Comedie zou vertrekken. 

Voor vele recensenten betekende dit een spijtige zaak voor Vlaanderen: “Vlaanderen zendt 

inderdaad zijn revolutionaire zonen uit, misschien wel uit vrees voor een al te snelle vooruitgang. 

Af en toe een moedig waagstuk is blijkbaar het maximum dat wij verdragen kunnen…” 

(Lanckrock 1970). Marijnen was in 1970 ook een tijdlang actief bij het Théâtre Laboratoire 

Vicinal waar hij instond voor de acteurstraining voor de voorstelling Saboo. 

 In 1970 moest Marijnen samen met enkele andere regisseurs, die elk met een ander soort 

„nieuw theater‟ bekend waren, de Nederlandse Comedie uit de nood gaan helpen. Zo waren er 

onder meer: Geoffrey Reeves van de school van Peter Brook, Joyce Aaron van het Open Theatre 

van Joe Chaikin en Krijn ter Braak van de Studio. Er was in Nederland onvrede ontstaan over de 

gang van zaken in de theaterwereld. Zelfs met internationale hulp slaagde men er niet in de 

vastgeroeste denkwijze van de Nederlandse acteurs te moderniseren en de Nederlandse Comedie 

moest uiteindelijk de deuren sluiten. 

 Totaal ontgoocheld vertrok Marijnen in 1970 naar Amerika. Daar heerste een klimaat van 

vernieuwing en Marijnen voelde er zich volledig in zijn element. In Vlaanderen in dezelfde 

periode, was er ook een hunkeren naar vernieuwing onstaan, maar ze ondervond nog te veel 

tegenstand van het gevestigde theaterbestel. In de Verenigde Staten kwam Marijnen in contact 

met The Living Theatre, The Open Theatre, La MaMa Experimental Theatre, Bread and Puppet 

Theatre en The Performace Group van Peter Brook. Dit waren een voor een succesvolle, 

vernieuwende theatergezelschappen. Zij gaven Marijnen opnieuw de hoop dat hij de groep die hij 

voor ogen had hier zou kunnen opstarten. Dankzij Brulin kon hij drie maanden les geven aan het 

Drama Department van het Bennington College in Vermont. Daarna werd hij door La MaMa 

gevraagd voor acteurstraining. In 1971 en 1972 gaf hij les aan het Drama Department van het 

California Institute of the Arts in Valencia. Uiteindelijk in 1973 ging zijn wens in vervulling en 
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kon hij van start gaan met zijn tweede Camera Obscura, dat hij samenstelde uit studenten van de 

verschillende afdelingen drama waar hij gedoceerd had. 

 

4.3.2 De Amerikaanse Camera Obscura 

 

In Amerika kwam hij in contact met verschillende studenten die hij opleidde en vormde. En dat 

vond Marijnen zo fantastisch. Zo zegt hij hierover: “Ik had er toen een hemels genoegen in de 

ontwikkeling van een jong acteur in de gaten te krijgen, er iets mee te doen, hem verder te helpen. 

Daaruit is uiteindelijk in Amerika Camera Obscura ontstaan. Het gevoel dat je zo een acteur 

helemaal kneedt, modelleert, is uniek, erg opwindend, angstaanjagend ook” (Thielemans 1983: 

22). Net als Grotowski had Marijnen vanaf nu steeds „lievelingetjes‟. Zijn eigenste Cieślak had 

Marijnen gevonden in de persoon van Thomas Kopache. Kopache was voor Marijnen de ideale 

acteur, de acteur die hij zelf gecreëerd had. 

 In de Verenigde Staten kreeg Marijnen de vrijheid en middelen die hij wou. De fysieke 

oefeningen bleven nog steeds de kern van de repetities uitmaken. Wanneer de acteurs eenmaal 

een geschikt niveau hadden bereikt, werd voor het eerst aan een opvoering gedacht. Ze 

vertrokken niet meer van bestaande teksten, maar gingen meer improviseren. Tijdens de 

groepsessies werden bepaalde thema‟s opgevoerd, waar iedereen zijn zegje over kon doen. De 

schrijver van het gezelschap, Andy Wolk, was op deze sessies steeds aanwezig en hij trachtte uit 

het gecreëerde materiaal een stuk te schrijven. Marijnen zegt hieromtrent in een krantenartikel: 

“In Polen heb ik de obsessie voor het werken uit het niets opgedaan, dat opbouwen van een 

voorstelling en niet het naspelen van een stuk” (Rutten 1973). Marijnen voerde met zijn groep 

ook Oracles op in het Mickerytheater in Amsterdam en in het Picollotheater in Rotterdam. In 

1973 maakte Marijnen Yerma voor het NTG. Maar het werd een volledige flop, in het NTG 

deelden ze nu eenmaal niet zijn visie op theater. Achteraf beschrijft Marijnen verbitterd zijn 

ervaring in het NTG: “„Yerma‟ was een misstap. Grotowski heeft er niets mee te maken. Niets 

van wat Grotowski bedoelt is toepasselijk op een theater als het NTG, waar acteurs het vak 

uitoefenen als een beroep” (De Roeck 1973). Nog in 1973 werden Marijnen en Camera Obscura 

met de opvoeringen Oracles uitgenodigd op het colloquium voor marginaal theater in Gent. De 

organisatoren van Proka hadden Grotowski met de voorstelling Apocalypsis cum Figuris ook 

uitgenodigd, maar Grotowski had toen al andere plannen gemaakt om naar de VS te gaan. Er 

werden dan andere Poolse kandidaten gezocht: de theaterschool van Warschau en het Teatr STU 

van Krzysztof Jasiński uit Krakau. Vooral het laatste gezelschap, dat innovatief was door dans, 

muziek en audiovisuele kunst samen op de scène te brengen, oogstte veel succes op het congres. 

In 1975 en 1976 was Camera Obscura nogmaals in de Zwarte Zaal met Toreador en Prometheus. 

 Maar Marijnen maakte een evolutie door. In plaats van zich nog enkel te concentreren op 

het spel van de acteurs, zonder alle opsmuk er omheen, ging Marijnen zich juist steeds vaker op 
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de opsmuk concentreren. Decor, kostuums, belichting, muziek kregen een belangrijkere plaats in 

de opvoeringen. Marijnen voelde steeds meer sympathie voor de grote zalen, die veel meer 

mogelijkheden hadden dan zaaltjes van de kleine gezelschappen. Marijnen, die zich altijd had 

afgezet tegen de mastodonttheaters, die de kleine theaters in hun schaduw plaatsen, bleef van 

1976 tot 1983 verbonden aan het Rotterdamse Ro Theater. “Toch maakte de inzet van middelen, 

het belang van muziek, kostuums en decors in zijn laatste Camera Obscura-voorstellingen 

duidelijk dat hij Grotowski‟ s „arm theater‟ nooit naar de letter had gevolgd”, besluit Erwin Jans 

hieruit (2002: 26). Marijnen had zich inderdaad altijd vooral geconcentreerd op de fysische 

oefeningen van Grotowski. Aanvankelijk koos hij ook voor een wel sober toneel, maar nooit in 

dezelfde mate als Grotowski dit gedaan had. Vanaf 1979 koos Marijnen ervoor om ook opera‟s 

en zelfs operettes te maken. En dit bracht hem toch wel een heel eind af van Grotowski, die 

steeds zo ernstig met zijn kunst bezig was. En ook in Rotterdam had Marijnen zijn favoriete 

speler: Peter Tuinman. Hij zegt hieromtrent: “Ik moet zo iemand hebben, ook al wordt me dat in 

de groep niet in dank afgenomen want het lijkt op favorisme” (Thielemans 1983: 22). Volgens 

mij deelden Marijnen en Grotowski het verlangen om hun acteurs of leden te zien veranderen 

volgens het patroon dat zij zelf voor ogen hadden. 

  In de tweede helft van de jaren tachtig en jaren negentig begon Marijnen ook steeds meer 

aandacht aan de tekst en de auteur te besteden. Marijnen kreeg steeds meer respect voor de 

toneeltekst en ging deze ook strikter navolgen. Van 1983 tot 1993 werkte Marijnen als freelance 

regisseur in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Daarna was Marijnen intendant van de KVS. 

Dit leidde tot een voortdurende strijd met de overheid om subsidies. Een strijd die Marijnen in 

2001 opgaf door zijn ontslag te geven. 

 Bij Marijnen gebeurde hetzelfde als bij Brulin. Grotowski was een fase in zijn leven die 

hij geleidelijk aan achter zich heeft gelaten, niet een levenslange beïnvloeding. Marijnen heeft 

bovendien deze evolutie niet in Vlaanderen kunnen doormaken. Indien hij langer gebleven was, 

zou hij misschien andere regisseurs hebben aangezet, maar nu was de Vlaamse Camera Obscura 

een maat voor niets geweest. Toch is het niet vaak gebeurd dat iemand zich tot een zodanige 

kopie van Grotowski ontwikkelde als Marijnen. 

 

4.4 Bert Verminnen 

 

De acteur, dichter, essayist, regisseur en toneelauteur Bert Verminnen was een zoeker, zijn hele 

leven lang. Vergeten stierf hij in 1984 zonder ooit rust gevonden te hebben. Verminnen werd 

geboren in 1941. Na een opleiding tot regent Germaanse talen, gaf hij een half jaar les. Dan 

besloot hij te kiezen voor een fascinatie die hij al van kindsbeen af had: het theater. Hij begon als 

dichter onder de naam Bert Verm. In Vilvoorde zocht en vond hij een plaatsje als acteur bij T61, 

een initiatief van Charles en Willy Cornette en François Beukelaers. Willy Cornette noemde in 
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een interview van Sara Raedschelders naar aanleiding van haar licentiaatverhandeling over Bert 

Verminnen T61 zelfs een laboratoriumtheater (Raedschelders 2001: bijlage III). Dit was iets wat 

vele Vlaamse theatermakers geneigd waren te doen. Als het een beetje rook naar experiment en 

er konden maar 50 mensen in de zaal, werd het initiatief bestempeld als laboratorium. In 

werkelijkheid bleek het altijd te gaan om kamertoneel, nooit een laboratorium zoals het er bij 

Grotowski aan toe ging. T61 bracht werken van modernistische en absurdistische schrijvers als 

Edward Franklin Albee III (1928) (Zoo Story, 1958), Samuel Barkley Beckett (1906-1989) 

(Krapp’ s Last Tape, 1958), Franz Kafka (1884-1924) (Der Gruftwächter, 1916-1917), Erwin 

Sylvanus (1917-1985) (Korczak und die Kinder, 1969). Verminnen was ook fan van Russische 

auteurs als Fëdor Dostoevskij en Nikolaj Gogol‟. Ongetwijfeld waren ook het melancholische, 

gevoelige en tragische van de Russische ziel in hem terug te vinden. Bert Verminnen regisseerde 

in T61 ook voor de eerste maal.  

 In 1968-1969 werkte hij mee aan een improvisatieproject van Eva Bal, maar deze 

samenwerking verliep voor Verminnen niet ideaal en ook daar werd een punt achter gezet. 

Verminnen kreeg daarna TBC en moest een tijd in een sanatorium verblijven om te herstellen.  

 Hij had ook bewondering voor The Living Theatre en voor Grotowski. Verminnen zag 

Grotowski voor het eerst aan het werk tijdens de opvoering van Akropolis in 1967 in Brussel. In 

het licht daarvan bracht hij de Rioolvogels (1969-1970) op de planken. Deze voorstelling werd 

goed onthaald en men voorzag een voorspoedige carrière voor Verminnen (Raedschelders 2001: 

11). Verminnen besloot daarna om naar Polen te trekken om deze bijna religieuze ervaring zelf te 

beleven. Niemand weet eigenlijk hoe lang Verminnen in Polen is gebleven. Marianne Van 

Kerkhoven denkt zes maanden, Pol Arias denkt een jaar en Berts broer, Johan Verminnen, denkt 

twee jaar (Van Kerckhoven 1984: 34; Raedschelders 2001: bijlagen I en II). Verminnen had een 

aanvraag voor de acteerklas gedaan, maar raakte niet door de toegangsproef. In plaats daarvan 

werd hij de assistent van Ludwig Flaszen en werkte af en toe ook met Grotowski. Hij deed de 

trainingssessies mee, maar heeft nooit in een voorstelling meegespeeld. Hij bracht ook verslag uit 

van zijn verblijf in Polen in het tijdschrift Teater. Zo spreekt hij onder meer over het werk van 

Grotowski en de verbondenheid met Polen: “Zo is het Theaterlaboratorium en het recherchewerk 

aldaar misschien niet los te maken van de Poolse traditie en religie, alhoewel dat theater een 

heidense existentie heeft. Dit paradoksaal gegeven is voelbaar in het minste contact met mensen 

van dat theater waar individueel en collectief, in de diepte van de persoon en gestueel deze 

paradox zichtbaar is” (Verminnen 1970: 185). Toen Verminnen terug naar België kwam, was hij 

volgens zijn broer veranderd, nog radicaler geworden (Raedschelders 2001: bijlage I). Hij ging 

als docent aan de slag in de Studio Herman Teirlinck en gaf er ook trainingen. Het volgende 

project dat Verminnen op zich nam na zijn terugkomst uit Polen was een toneelmarathon op 5 en 

6 juni 1971 in de Zwarte Zaal in Gent. Hoewel ook Verminnen beweerde dat Grotowski geen 

methode had ontwikkeld, maar “vaststellingen, […] schetsen en motieven uit regisseurservaring” 
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(Verminnen 1970: 186), bracht hij toch heel wat elementen van Grotowski‟ s werkwijze mee naar 

Vlaanderen. De marathon was georganiseerd voor leerlingen van decorbouw van de Gentse 

Academie voor Schone Kunsten. Drie eenakters (Een tuin van puin I, De Tortel en Springplank 

van licht naar duisternis) werden steeds maar opnieuw en opnieuw opgevoerd. De marathon kon 

op heel wat persbelangstelling rekenen en is ook opgenomen op video. Verminnen trachtte de 

leerlingen steeds te bewijzen dat er eigenlijk niet veel nodig was om een decor op te bouwen. Hij 

volgde dezelfde stelling als Grotowski en stelde dat men een attribuut dat op de scène stond een 

heel stuk door moest kunnen gebruiken. De voorstellingen waren zeer fysiek. Verminnen eiste 

ook volledige overgave van de studenten. Hij wou onderzoeken wat vermoeidheid in de 

acteerprestaties te weeg bracht. Hij was heel gepassioneerd door zijn vak, maar kon zijn ideeën 

vaak niet overbrengen op zijn studenten. Dit leidde tot conflicten op de planken en uiteindelijk 

moest zijn broer Johan in De Tortel bijspringen om een leerling te vervangen. Bert Verminnen 

zelf speelde de hoofdrol in Springplank van licht naar duisternis. Verminnen stond tijdens de 

voorstelling op een soort springplank die steeds naar boven en beneden ging. Wanneer de plank 

beneden was, werd de tekst met lage stem gereciteerd. Wanneer de plank bovenaan stond, werd 

de tekst met een hoge stem opgezegd. Bert Verminnen wierp zichzelf tijdens de voorstelling 

voortdurend op de grond. Op een gegeven moment had hij hierdoor zijn schouder gebroken, maar 

toch bleef hij volharden. Hij eiste van zijn studenten de volle inzet en gaf deze zelf ook. Johan 

Verminnen denkt dat dit lijden het gevolg is van Bert Verminnens verblijf bij Grotowski 

(Raedschelders 2001: bijlage I). Er werd voor een groot deel ook geïmproviseerd tijdens de 

voorstellingen. De hoofdlijnen van de stukken lagen vast, maar de concrete invulling kwam tot 

stand tijdens de opvoering. Pol Arias herinnert zich ook dat Verminnen, net als Grotowski, steeds 

intensief samenwerkte met een persoon en dat het daarna tot een breuk kwam. (Raedschelders 

2001: bijlage II). Pierre Vlerick van Proka noemde de toneelmarathon ooit “een boeiend Fabre-

avant-Fabre experiment” (Van Kerkhoven 1984: 35), maar ik noem het een „Verminnen-arrière-

Grotowski‟ experiment. Wat wel verschilde met Grotowski‟ s werkwijze was de grote aandacht 

voor de tekst. Verminnen was ook toneelauteur, hij schreef zijn eigen stukken en dus besteedde 

hij heel wat aandacht aan de juiste interpretatie van zijn werk.  

In de periode na de toneelmarathon regisseerde Verminnen vooral eigen werk. In een van 

Verminnens stukken werd naakt gespeeld (De Bobok, 1972). Johan Verminnen zegt dat dit er 

gekomen is onder invloed van Grotowski:  

 

Bij Grotowski werd er ook heel veel naakt gespeeld. De bedoeling om te choqueren zal er ook wel 

ergens bij gezeten hebben, maar ik denk dat het eerder gaat naar een studie van de naakte mens, 

maar dan niet in de fysieke betekenis maar in de mentale betekenis. Ik denk dat dat zijn redenering 

was. Naaktheid was een symbool van weerloosheid, van armoede (Raedschelders 2001: bijlage I). 
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De naaktheid werd volgens mij toch vooral gebruikt om het kleinburgerlijke Vlaamse klimaat te 

provoceren. Daarenboven was Grotowski zelf helemaal niet voor naaktheid gewonnen. De 

acteurs, vooral de mannelijke acteurs, gingen schaars gekleed, maar nooit naakt. Tijdens een 

bezoek aan Marijnens Camera Obscura in Vlaanderen doet Grotowski hier de volgende uitspraak 

over:  

 

Twee grote scènes [van Richard Schechners Dionysus in 69 (1968)] zijn zuivere  pornografie en 

hebben niets met kunst te maken. Het naakt te tonen lijkt suspect: het menselijke naakt is de 

uiterlijke intimiteit van de mens. En is gebonden aan de innerlijke intimiteit. Door het uiterlijke 

suspect te maken, maakt men automatisch ook het innerlijke suspect. Dat vind ik gevaarlijk en 

daarom ben ik het er niet mee eens. (Brulin en Marijnen 1969: 23).  

 

Later was de invloed van Grotowski in Verminnens werk minder aanwezig, maar niet afwezig. 

Het fysische en het krachtige bleven, maar het choqueren, provoceren en het experiment kregen 

de bovenhand. Misschien deed Verminnen dit niet altijd bewust, maar hij leefde voortdurend op 

de rand, steeds proberend erover te gaan.  

 Een laatste project van Verminnen was een workshop voor de studenten van de Vrije 

Universiteit Brussel (VUB). Er werd gewerkt rond Verminnens Wachten in de wachtkamer en 

daaruit zou uiteindelijk een voorstelling groeien. Maar ook dit experiment ging de mist in, 

“tussen de braafschoolse studenten en de hermetische poète maudit was geen contact mogelijk” 

(Van Kerkhoven 1984: 35). Dit was onmiddellijk het einde van Verminnens carrière in het 

theater. Hij had zijn buik vol van het bekrompen theaterbestel, hij keerde het toneel de rug toe en 

ging in een bouwbedrijf werken. Naar het schijnt schreef hij nog af en toe iets, vooral aan het 

eind van zijn leven (Raedschelders 2001: bijlage II), maar hij ging nooit meer naar een 

theatervoorstelling. Hij vulde zijn dagen met wandelen en werken op de werf. Op een dag werd 

hij onder mysterieuze omstandigheden dood in een vijver terug gevonden. Dat was dan het 

triestige einde van deze poète maudit.  

 Ik kan Bert Verminnen het best beschrijven als een getalenteerd, maar ook rusteloos en 

tragisch figuur, ongelukkig in deze wereld. De tragiek en ernst die Akropolis uitstraalde boeiden 

hem ongetwijfeld, zozeer dat hij naar Polen trok, dat een ideale voedingsbodem voor zijn extreem 

karakter was. Toen hij terug kwam in België, was het onmogelijk geworden om nog langer met 

hem samen te werken. Het fysische, de extremiteit en de overgave in zijn werk zijn overblijfselen 

van Grotowski, maar ze zorgden ook voor het einde van zijn theatercarrière.  
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4.5 Luk Perceval 

 

Luk Perceval (1957) droomde er eerst van om voetballer te worden, maar na een 

voordrachtcursus om zijn verlegenheid kwijt te spelen, ontdekte hij een nieuwe grote passie: 

theater. Maar toch verklaart hij de korte invloed van Grotowski door zijn fascinatie voor voetbal: 

“Fascynacja Grotowskim wzięła się stąd, że z wykstałcenia byłem aktorem, a wcześniej chciałem 

być zawodowym piłkarzem i bardzo interesuje mnie ciało w treningu” (“De fascinatie door 

Grotowski was hiermee verbonden, dat ik van opleiding acteur was, maar vroeger wou ik 

beroepsvoetballer worden en het lichaam in training interesseert mij enom”, Zajas 2004: 18). Zijn 

opleiding volgde hij aan het Conservatorium in Antwerpen, waar hij later ook als docent aan de 

slag ging. Daar kwam hij tot de opvatting die hij zijn hele carrière door zou behouden, namelijk 

“dat de speler soeverein is” (van den Dries 2001: 12). Perceval koos ervoor om steeds het 

principe van Herman Teirlinck te volgen, die in zijn werk ook steeds de nadruk legde op de 

acteur. Via de regisseur Walter Tillemans kwam Perceval terecht in het KNS, waar hij vijf jaar 

bleef. Maar hij vond dat hij hier niets nieuws op de planken kon brengen en voelde een drang 

naar experiment in zich naar boven komen. Samen met zijn compaan Guy Joosten richtte hij in 

1984 de Blauwe Maandag Compagnie (BMCie) op. Gewapend met de werken van Tadeusz 

Kantor, Peter Brook (1925), Richard Schechner en Jerzy Grotowski zocht hij naar een eigen 

methode voor de groep. Vooral Grotowski sprak hem aan omdat deze ook de acteur centraal 

stelde. In het eerste stuk dat de groep opvoerde, De geschiedenis van Don Quichot door Cidi 

Hamete Benegeli, waarin verhaald wordt hetgeen men erin zal ervaren (1984), werden reeds de 

eerste sporen van Grotowski duidelijk. Toneelaccessoires waren eenvoudig en hadden een 

dubbele functie. De tekst werd net als bij Grotowski vergaand verwerkt, er werd in geknipt, 

verschoven en geplakt. Er werd in Alles Liebe (1985) al een eerste poging tot improvisatie 

gedaan, maar de behoefte aan discipline en een regelmaat werd snel duidelijk. Perceval geloofde 

dat Grotowski‟ s methode hier een oplossing zou kunnen bieden. Voor de opvoering van Othello 

(1986) werd Luk Nys ingehuurd als „physical trainer‟. Nys had in 1986 een eerste ervaring met 

de fysieke oefeningen van Grotowski achter de rug tijdens een workshop van Teresa Nawrot in 

het CET en een andere onder leiding van Rena Mirecka in Luik. In 1987 volgde hij les bij Cieślak 

en Molik tijdens workshops in Antwerpen en Parijs. Nys trachtte hetgeen hij bijgeleerd had door 

te geven aan de acteurs van Perceval. “Door het creëren via beelden of via lichamelijke impulsen 

[wilde] hij dat de acteur bij zichzelf een staat van paraatheid [opriep], die hem waarachtig 

[maakte]” (David 1992: 29). De première was gepland voor november en de repetities vingen zes 

maand ervoor aan. Er werd vooral de nadruk gelegd op de fysische oefeningen. De zware 

trainingen en looptochten door het bos namen het grootste deel van de tijd in beslag. Maar er kon 

geen evenwicht gevonden worden tussen de repetities en de voorbereiding op het stuk, zodat er 

bijna geen tijd werd besteed aan de repetities voor Othello zelf. Verder waren er ook nog 
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improvisatiesessies waarin alle acteurs hun eigen visie konden meedelen en voorstellen doen 

voor de opvoering. Maar dit was niet zo een goede zaak voor de harmonie binnen de groep: “De 

acteurs [voelden] zich onzeker omdat Perceval en Joosten in hun regiestoel veel overleg 

[pleegden], maar hen aan hun lot [overlieten]. […] De regisseurs hebben veel vrijheid willen 

creëren, maar de acteurs [ervoeren] het als compete chaos” (Sels 2005: 52). Zonder Grotowski‟ s 

begeleiding lukte het blijkbaar niet zijn methode na te volgen. Er ontstonden spanningen en 

ruzies binnen de groep. Toen de première er bijna aankwam, was de energie van de spelers 

volledig opgebruikt, het gebeuren was een fysieke uitputtingsslag geworden. Ze hadden er geen 

meer zin in en zouden het bijltje er liefst helemaal bij neergelegd hebben. Op een gegeven 

moment was de hoofdrolspeler, Dirk Van Dyck, zelfs weggelopen en was er heel wat 

overredingskracht voor nodig om hem terug te brengen. Groot was de verrassing dan ook toen de 

voorstelling door het publiek enthousiast onthaald werd. Othello betekende zelfs een eerste 

doorbraak voor de BMCie en zou het gezelschap extra subsidies opleveren. Perceval had bij de 

voorstelling ook aan het decor gedacht, dat er heel sober uitzag. Maar een hel als tijdens de 

voorbereiding van Othello wou hij nooit meer meemaken en er werd besloten om het stuk niet 

meer op te voeren.  

Ze zouden het voortaan over een andere boeg gooien. Voortaan was er slechts een 

voorbereidende periode van drie weken en ook de fysieke oefeningen werden stopgezet. Čajka ( 

De Meeuw) van Anton Čechov was het stuk dat de grote doorbraak opleverde voor het 

gezelschap. Perceval probeerde een nieuwe repetitiemethode: „het italiennen‟. Volgens van den 

Dries is dit “een repetitiemethode die erop gericht is de tekst zo bloot mogelijk, ontdaan van elke 

interpretatie of psychologische inzicht, af te raffelen” (2001: 21). De bedoeling is dat de acteurs 

de tekst kennen, maar dat deze echt tot leven komt door hem op te voeren. Dit was een totaal 

andere methode dan deze van Grotowski, waar de tekst allesbehalve blindelings nagevolgd werd. 

De decors werden wel nog steeds zeer sober gehouden. 

Daarna had het gezelschap veel succes met provinciale stukken als Voader en Wilde Lea, 

maar dit leverde het gezelschap juist omwille van dit succes veel kritiek op. Er werd hen het 

verwijt naar de oren geslingerd dat ze even conventioneel als de grote gezelschappen geworden 

zouden zijn. Het gezelschap verhuisde daarop naar Gent en Arne Sierens en Johan Dehollander 

werden de nieuwe huisschrijvers. Maar alle veranderingen leidden tot een kleine crisis bij 

Perceval, hij moest even op adem komen en bezinnen. Eenmaal terug, besloot Perceval om 

archetypes op de scène te brengen. Voordien voerde hij ook al klassieke werken op, maar nooit 

met de bedoeling er archetypes uit te halen. Ook Grotowski zocht naar archetypes in zijn stukken, 

maar Perceval had dit niet van Grotowski afgekeken. Hij richtte zich rechtstreeks op de theorie 

van de grondlegger van de analytische psychologie, Carl Gustav Jung. Percevals volgende 

stukken (All for Love (1992) en Yoko (1993)) kregen dan ook een psychologische toets. Over 

Grotowski werd sinds Othello niet meer gesproken. 
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In 1998 fuseerde de BMCie met het KNS en vormden vanaf nu Het Toneelhuis. Er werd 

in 1999 zelfs een tweede plateau opgericht dat dienst deed als laboratorium: Cinema Tokio. Dit 

kleine initiatief moest een plaats geven aan nieuw talent en experiment. In het Toneelhuis wou 

Perceval geen sobere decors meer, maar hij zette technische middelen in om een waar spektakel 

op te voeren. 

De directe invloed van Grotowski bij Perceval was van korte duur. Zo vele jaren nadat 

Grotowski in Vlaanderen was geweest en de hype rond zijn figuur al was gaan liggen, was de 

prijs die men voor dit soort experimenten moest betalen te hoog. Perceval zou nooit meer naar 

Grotowski teruggrijpen. Toch had Perceval veel geleerd uit zijn ervaring met Grotowski‟ s 

methode. Zijn eigen methode die berust op “de openheid naar de medeacteur en het uitschakelen 

van het bewustzijn” (Sels 2005: 51) en het bewerken van klassieke teksten zouden misschien 

kunnen gezien worden als erfenissen van Grotowski. 

 

4.6 Eric De Volder  

 

Eric De Volder werd geboren in 1946. Hij volgde een opleiding beeldende kunst in Gent, maar 

ook muziek en film interesseerden hem. Zo trad hij onder meer als cabaretzanger op met de groep 

het Belgisch Kongo, was hij in 1977 een van de oprichters van de theatergroep Radeis en in 1979 

van het Etherisch Strijkersensemble Parisiana. Sinds 1989 houdt De Volder zich vooral met zijn 

eigen gezelschap bezig, dat in 1992 de naam Toneelgroep Ceremonia/ KIM kreeg. Kunst en 

muziek zijn twee elementen die altijd heel aanwezig zijn gebleven in de vaak zeer beeldende 

opvoeringen van De Volder.  

 Hoewel De Volder pas in 1987, dus lang na „Teatr Przedstawień‟ in aanraking kwam met 

Grotowski, was hij toch vooral geïnteresseerd in Grotowski‟ s ideeën van het eerste uur. De 

Volder ontmoette Grotowski voor het eerst tijdens de workshop in 1987 in Noord-Frankrijk. 

Samen met acteurs als Ben Van Ostade, John Gilbert en Veerle Eyckermans werkte De Volder op 

dat moment aan De Nachten (1987). Dit was het eerste stuk van de vzw Kunst is Modder (KIM)/ 

Theater van de Niets. De Volder richtte KIM samen met Guido Claus, Ingrid De Vos en Dirk 

Pauwels op in 1987. Voor Veerle Eyckermans was Grotowski misschien een nieuwe uitdaging op 

dat moment, maar achteraf gezien leek hij voor haar eerder een goeroe. Voor Eyckermans is 

Grotowski gewoonweg verleden tijd: “De Grotowskistage ligt dierbaar in onze herinnering. Het 

was zeer intensief, fysiek, in die mate zelfs dat er anekdotes zijn die niemand gelooft. Hij was een 

zeer bijzonder man, speciaal op zijn minst. Hij had zeker iets charismatisch. Al zijn discipelen 

dansten naar zijn hand, achteraf bekeken was het er een beetje over. Maar zo gaat dat met zulke 

mensen” (E-mail van Veerle Eyckermans aan L.D.W. op 13 mei 2008). In 1990 contacteerde De 

Volder Grotowski met de vraag bij hem in Italië stage te komen volgen. Nadat Grotowski eerst 

naar De Volders Cansanova (1990) kwam kijken, was De Volder voor een korte periode te gast 
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in Pontedera. In 1991 is hij nogmaals voor enkele maanden teruggekeerd. Vanaf de eerste 

ontmoeting tot op vandaag was en is De Volder erg onder de indruk van Grotowski. In een 

interview zegt hij:  

 

 Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan die ontmoetingen terugdenk en dat is moeilijk onder 

 woorden te brengen. Het werk dat ik daar meegemaakt heb, is voor mij nog altijd bezig, 

 elke dag. Grotowski is een meester. Wat me bijblijft, is een houding tegenover het werk en 

 tegenover de mensen met wie je werkt (Stynen 2006b: 161).  

 

Grotowski‟ s invloed was duidelijk merkbaar bij de vergelijking van De Volders manifesten met 

deze van Grotowski. Ellen Stynen (2006a: 112-114) maakte in Dansen met de schaduw van het 

onbewuste een mooie vergelijking. Bij Toneelgroep Ceremonia kon De Volder zijn eigenzinnige 

en zelfbewuste stijl verder kon ontwikkelen. Deze stijl lijkt op het eerste zicht mijlenver uiteen te 

liggen van deze van Grotowski. De luxueuze kostumering, felle maquillage, belichting en muziek 

staan recht tegenover de soberheid die Grotowski aan de dag legde. Toch is de invloed van 

Grotowski nog merkbaar bij De Volder. Beiden beschouwen de acteur als de steunpilaar van een 

voorstelling. Maar vooral de grote klemtoon op het onderbewuste heeft De Volder van Grotowski 

geleend. Grotowski gebruikte zijn fysieke oefeningen om het onbewuste naar boven te brengen 

en De Volder ontwikkelde „de dans met de schaduw van het onbewuste‟. Het is een methode die 

De Volder nog steeds gebruikt. Men dient zich dit als volgt voor te stellen: iedereen heeft een 

onderbewustzijn dat als een schaduw voor ons ligt. Aan het begin van elke repetitie vraagt De 

Volder aan zijn acteurs met deze schaduw te dansen en zo zou dan het onbewuste naar boven 

komen. Mythe en ritueel zijn ook niet veraf bij De Volder. De Volder was ook geïnspireerd door 

Tadeusz Kantor en dan vooral door diens belangrijkste werk: Umarła Klasa (Dodenklas, 1975). 

Kantor, die van opleiding ook beeldend kunstenaar was, was onder meer in 1977 in Vlaanderen 

met deze voorstelling. Umarła Klasa liet toen bij vele Vlaamse acteurs en regisseurs een diepe 

indruk na. Deze Poolse revolutionaire theatervernieuwer werd in Vlaanderen heel populair in de 

jaren zeventig. Wat De Volder, Grotowski en Kantor gemeen hebben, is de voorliefde voor 

improvisatie en voor de archetypes van Jung. De Volder beweert nog meer van Grotowski 

geleend te hebben: “Een heel directe invloed van mijn contacten met Grotowski is de aandacht 

voor het detail. Alles wat aanwezig, te zien en te horen is op een scène, moet zijn betekenis 

hebben. Als er een geweer in het decor hangt, dan moet er ook mee geschoten worden” (Arteel 

1995: 57). 

 De Volder lijkt de enige die erin geslaagd is een synthese te maken van elementen van 

Grotowski (en Kantor) en deze in zijn eigen methode blijvend te verwerken. Bovendien hoefde 

hij het land niet te verlaten om dit te doen. 
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4.7 Anderen 

 

4.7.1 Jan Decorte 

 

Jan Decorte had als acteur meegespeeld met Camera Obscura van Marijnen in 1969 en was erbij 

toen Grotowski een bezoek bracht aan het gezelschap. Zijn carrière vervolgde hij in het 

kamergezelschap Arca, waar hij voornamelijk stukken schreef. Met de ideeën van Grotowski en 

Artaud in het achterhoofd schreef hij in 1969 Kosmika. Het resultaat was een fysiek spektakel 

met eigenaardige kostuums en bizarre grime. Rik Lanckrock spreekt over “een vrijer, sterk 

corporeel theater, een radicale breuk bovendien met allerhande burgerlijke opvattingen over 

erotiek en naakt in het theater” (1976: 79). Dit was het begin van een carrière die vooral draait 

om provocatie en uitdaging van de normen in de maatschappij. In 1971 werd er opnieuw een stuk 

van Decorte opgevoerd in Arca, Het spel van de Spaanse monnik Ambrosio waarin de heilige 

monnik door zijn liefde voor de maagd tot wanhoop wordt gedreven, met de duivel heult, door de 

duivel wordt bedrogen en ter dood gebracht. In verband met de trainingen van Marijnen zegt 

Decorte over deze opvoeringen: “Het fysieke speelde zeker een grote rol in deze twee 

voorstellingen, maar we hebben nooit zo‟n strakke trainingen gehouden zoals Marijnen dat deed” 

(Toneelstof 2001c: 2). Decorte nam toen ook een tijdelijke voorliefde voor archetypes over van 

Grotowski. Daarna bouwde hij daarop verder en verdiepte hij zich meer in Jung. Maar al snel 

werd ook dat oude koek voor Decorte en geloofde hij niet langer in archetypes. In overzichten 

van het werk van Decorte worden vandaag de dag de beide stukken enkel snel opgesomd, een 

beschrijving wordt nergens gegeven. In het overzicht van Decortes oeuvre dat Elke Vanhaecke 

(2006) geeft in haar thesis, komen de beide stukken zelfs niet ter sprake. Het hoofdstuk 

„Grotowski‟ dat Decorte even aansneed, werd al snel gelaten voor wat het was. 

 

4.7.2 Théâtre Laboratoire Vicinal 

 

Twee broers, Frédéric Baal en Frédéric Flamand sloegen in 1969 de handen in elkaar en richtten 

samen een theaterlaboratorium op in Schaarbeek. Het kreeg de naam Théâtre Laboratoire Vicinal, 

meestal werd naar dit theatergezelschap verwezen met de naam het Vicinal. Zij trachtten, zoals 

ook Grotowski dat deed, onderzoek naar het wezen van theater te doen, onderzoek naar hoe 

theater een op zichzelf staande discipline kon worden. Op 21 maart 1970 gingen zij van start met 

de productie Saboo. Tone Brulin verzorgde de regie en Franz Marijnen deed de acteurstraining. 

Baal en Flamand hadden reeds eerder trainingssessies van Marijnen aan Camera Obscura 

meegevolgd in het MMT. Toen Camera Obscura van Marijnen werd stopgezet, werd Marijnen 

naar Brussel gehaald om de acteurs ter plaatse te trainen. Marijnen zegt over het Vicinal:  
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Er is een nieuwe Camera Obscura uit de grond gestampt, dit keer in Brussel. Een atelier dat tot een 

theater is omgebouwd en tegelijk tot een researchcentrum waar de dagelijkse confrontatie met dit 

vervloekte beroep niet uit de weg wordt gegaan. Vijf jonge mensen verdelen dagelijks hun tijd 

tussen lange repetities en afmattende lichaamsoefeningen. Zij hebben ingezien dat het niet 

voldoende is te repeteren en voorstellingen te geven. Zij werken integendeel meer aan zichzelf, 

aan hun essentiële theatermedium: hun lichaam (Vreux 1993: 29). 

 

Het Vicinal wou radicaal breken met het traditionele theater. Het stuk was niet gebaseerd op een 

klassiek literair werk, maar tijdens improvisatiesessies werd een bepaalde structuur van 

opeenvolgende scènes gevonden, waaruit men dan een theaterstuk distilleerde. Opvoeringen en 

repetities vonden bewust plaats in zalen die daar niet voor bestemd waren, zoals magazijnen en 

kelders. Er werd geen decor gebruikt en enkel het strikt noodzakelijke was aanwezig, opnieuw 

volgens Grotowski‟ s vaste principes. Iets dat zich op de scène bevond, moest een heel stuk door 

gebruikt worden en de attributen hadden verschillende functies. Verlichting diende enkel om de 

scène, een witte planken vloer met daar rond stoelen voor de toeschouwers, te verlichten. Ook 

vocaal werd er uitgebreid geëxperimenteerd. Kreten, onomatopeeën, woordspelingen en 

agrammaticale zinnen, ze kwamen allemaal aan bod in het spel van de acteurs.  

 In het totaal voerden zij zes stukken op tussen 1970 en 1975: Saboo, Real Reel, Tramp, 

Lunapark, Chaman Chooligan en I. Voor de regie van het eerste stuk werd beroep gedaan op 

buitenstaanders, maar van dan af aan konden de broers het alleen aan. Baal schreef, of beter 

componeerde, de stukken en Flamand nam de regie voor zijn rekening. 

 Het gezelschap kende een groot internationaal succes, mede dankzij Brulin en Marijnen 

die het gezelschap in Amerika bekendmaakten. Ze ondernamen ook een tournee naar Amerika 

waar ze onder de hoede kwamen van het Amerikaanse Universal Movement Theatre Repertory, 

een overkoepelende organisatie die al verschillende andere experimentele gezelschappen onder 

haar vleugels had genomen. Ze verleende ook steun aan de Otrabanda Company van Tone Brulin.

 Toen het Vicinal optredens gaf in de psychiatrische instellingen van Triëst en Belluno was 

dit, volgens Benoît, het hoogtepunt en eindpunt voor het gezelschap. Baal geloofde namelijk in 

de stelling van de Franse kunstenaar Jean Dubuffet (1901-1985) dat kunst enkel puur kon zijn als 

deze tot stand kwam buiten de professionele artistieke milieus. Deze Art Brut zou voornamelijk 

bij kinderen en geestelijk minder begaafden tot stand kunnen komen. Dit optreden was als een 

thuiskomen voor het gezelschap, een eindpunt voor de zoektocht.  

 Ook het Vicinal verliet dus het land en trok de wijde wereld in. Experimentele groepen 

konden blijkbaar geen vaste stek veroveren in België. 
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4.8 ‘Parateatr’ in Vlaanderen? 

 

Er zijn in Vlaanderen enkel artikelen over Grotowski te vinden over de periode van het „Teatr 

Przedstawień‟, toen Grotowski nog voorstellingen maakte. Het is alsof men zelfs niet wist dat 

Grotowski het „arm theater‟ achter zich had gelaten en dat hij een nieuwe methode had gevonden 

om te komen tot transgressie. Negeerde men dit feit omdat men er zelf niets mee kon aanvangen 

binnen het theater? Of was Grotowski toen gewoon uit de belangstelling verdwenen? De weinige 

Vlamingen die een workshop na 1970 hebben meegemaakt vonden het spijtig dat Grotowski zich 

van het „arm theater‟ had afgekeerd. De enkele artikelen die te vinden zijn over Grotowski‟s 

„Parateatr‟ zijn niet zo positief. Onbegrip en wantrouwen vervingen gevoelens van enthousiasme 

en verwondering. Tindemans heeft er in ieder geval geen goed woord voor over:  

 

In 1975 zag ik hem in een ruïne zowat 4000 jongeren (tussen 16 en 30) vier volle uren lang 

toespreken in (vlug over mijn schouder vertaald) een taal die ergens en nooit concreet weet te 

worden en altijd die pseudo-ideologische, verminkt-metafysische terminologie in lange 

associatieve reeksen aaneenrijgt. Adembenemend, dat wel! En wijzend op een honger, een 

behoefte waar je koud maar ook stil van wordt! En marcheren doen ze, in de handen klappen, 

zingen ook, niet wetend in de naam waarvan, met het oog waarop. Instinct triomfeert. Trance. 

Creatief? Veeleer een pauze in dit leven, een die helemaal niets verandert. Die de 

maatschappelijke realiteit negeert, maar niet uitschakelt noch wijzigt. Een levensmodel als 

luxespeelgoed, onbereikbaar, ook oncontroleerbaar (1978: 72). 

 

Tindemans, die aanvankelijk zo positief was over Grotowski‟ s werk, was nu ontgoocheld. Het 

gebeuren kreeg voor hem een sekteachtige, “homofiele” sfeer, waarin Grotowski optrad als 

“apostel van de gefingeerde noodzaak” (1978: 71). 

 Franz Marijnen voelde dat Grotowski in de jaren voor 1970 kwam vast te zitten in zijn 

methode, maar ook hij was er niet gelukkig mee toen Grotowski overging naar het „Parateatr‟: 

“Bij zijn latere evolutie twijfelde ik een beetje aan de integriteit van een en ander. Er kwamen 

berichten op me af: zijn holy day, zijn wandelingen door het woud,…ja, daar schrok ik wel van 

terug” (Thielemans 1983: 21). 

 Frank Coppieters was wel heel positief over het „Parateatr‟. Aanvankelijk werkte hij als 

professor aan de universiteit van Antwerpen waar hij literatuur, geschiedenis van de dramakunst 

en non-verbale communicatie doceerde en was hij verbonden aan het CET in Antwerpen. Hij had 

een grote interesse voor acteren en ging daarom naar een workshop van Grotowski in Polen. 

Coppieters was altijd al geïnteresseerd geweest in meditatie en bij Grotowski ging er een nieuw 

licht voor hem op. “There was definitely a mystical component to the work. Often we would 

work for tree of four houres on end and at that moment something would shift and I would be in a 

different realm altogether” (McDaniel 2005: 28), verklaart Coppieters jaren later in een 

interview. Hij ontdekte al snel dat hij iets anders zocht dan een acteermethode en hij ging op 
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bezoek bij verschillende sjamanen, zoals de Hongaar Joska Soos (1921). Nu is Frank Coppieters 

samen met zijn vrouw de eigenaar van het Living Light Center, dat hij in 1986 opende in 

Portland (VS). Deze spirituele leider en energetische genezer schrijft nu boeken als Handbook of 

the Evolving Heart (2000) en leidt zijn leerlingen in hun „geleide inspiratie‟. Voor Coppieters was 

Grotowski de aanzet om uit het theater te stappen. Hij ging de spirituele toer op en werd op zijn 

beurt een goeroe voor vele mensen. Grotowski had echter zijn workshops steeds gehouden voor 

acteurs en nooit voor toekomstige sjamanen. Door de workshops in de natuur, waarbij het acteren 

slechts een bijkomende rol speelde, was dit gevaar evenwel reëel geworden. 

 De Volder was wel heel positief over Grotowski na het „Teatr Przedstawień‟, maar hij 

heeft ook nooit geweten hoe het voorheen was geweest. Algemeen kwam Grotowski‟ s periode 

van het „Parateatr‟ bijna nooit ter sprake in het Vlaamse theaterleven, over de latere periodes in 

Grotowski‟ s werk werd al helemaal niet gesproken. Ik vraag me dan ook echt af of men hiervan 

wel af wist. Men wist dat hij na 1981 naar Amerika was vertrokken en in 1986 het Centro di 

Lavoro di Jerzy Grotowski opende in Pontedera, maar wat hij daar uitspookte, leek hen niet meer 

te interesseren.  

 

4.9 Grotowski in Vlaanderen in de tegenwoordige tijd? 

 

Heel af en toe verschijnt vandaag de dag de naam Grotowski in de titel van een krant of 

tijdschrift. In 1999 was er in samenwerking van Compagnie de Koe met Toneelgroep Stan de 

opvoering My Dinner with André (1998). De voorstelling was gebaseerd op de gelijknamige film 

(1981) van André Gregory en Wallace Shawn. Gregory en Shawn, gespeeld door Peter van den 

Eede en Damiaan De Schrijver, speelden zichzelf en vertelden tijdens een drieënhalf uur durende 

maaltijd over hun escapades. Zo had Gregory workshops gevolgd bij Grotowski en had er zelf 

ook nog geleid. Tijdens een van de workshops vroeg Gregory aan Grotowski om veertig 

vrouwelijke muzikanten te verzamelen die hij dan in een existentiële trance zou brengen. 

Grotowski heeft dit in werkelijkheid ook gedaan. De voorstelling won de Grote 

Theaterfestivalprijs in 1999 en de commentaar luidt als volgt: “André beschrijft dit idiote verhaal 

in een kostelijke scène waarin je geniet van de authentieke verbazing die acteur Peter van den 

Eede laat zien. Hij speelt zijn geloof in allerlei mafkezerijen ongelooflijk sterk en je krijgt als 

toeschouwer in de gaten bij de gratie van wat voor soort energiestromen goeroe‟s functioneren. 

Van den Eede demonstreert een briljante studie in zelfbedrog en in knap gedoseerde hysterie” 

(Alphenaer 1999). Er werd nog meer met Grotowski gespot als Gregory op een gegeven ogenblik 

in de voorstelling zegt: “En plots voelde ik een impuls” (Laveyne 2005). 

In 2005 waren er twee belangrijke gebeurtenissen die Grotowski weer onder de aandacht 

brachten: de komst van The Wooster Group en Teatr Pieśń Kozła (Lied van het 

Geitenboktheater). In juni 2005 werd The Wooster Group uitgenodigd in het Kaaitheater te 
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Brussel. The Wooster Group, onder de regie van Elisabeth LeCompte, is gegroeid uit The 

Perfomance Group van Schechner. Sinds 1975 brengen zij voorstellingen die vaak diverse media 

door elkaar gebruiken of waarin audiovisuele beelden met live-acteren wordt gecombineerd. In 

2005 stond hun productie Poor Theatre – A series of Simulacra op onze Vlaamse planken. De 

bedoeling was dat ze een hommage zouden brengen aan drie personen: Grotowski, beeldend 

kunstenaar Max Ernst (1891-1976) en William Forsythe (1949). Voor het eerste deel hadden ze 

als decor het laboratorium van Grotowski, zoals dit eruit zag tijdens Akropolis, miniscuul 

nagebouwd. Ze toonden ook een video van een bezoek aan het Laboratorium Teatr in Opole en 

een video van Akropolis. De acteurs speelden de opvoering van Akropolis na, ondertussen 

probeerden ze de Poolse teksten na te zeggen. Hilariteit alom, maar wat bedoeld leek als een 

hommage, draaide eerder uit op een spotten met de theatertaal en methode van Grotowski. De 

commentaren zijn dan ook niet altijd even lovend. Zo schrijft onder meer T‟Jonck: “Het effect is 

hoogst vermakelijk, al vervliegt finaal de boodschap van de kunstenaars tot een rookpluim. En 

zelfs die is vals” (2005). 

Het tweede gezelschap bracht in oktober 2005 de voorstelling Kroniki – obyczaj 

lamentacyjny (Kronieken – een lamenterend gebruik, 2001) op de planken tijdens het jaarlijkse 

internationale Mimefestival in Aarschot. Het Teatr Pieśń Kozła is opgericht in 1996 door 

Grzegorz Bral en Anna Zubrzycki. Aanvankelijk kwamen zij samen in het Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego (Instituut van Jerzy Grotowski), maar sinds 2002 vonden zij elders in Wrocław een 

onderkomen. Bral en Zubrzycki zijn leerlingen van het Gardzienice Teatr van Włodzimierz 

Staniewski (1950), die op zijn beurt een leerling was van Grotowski. De gelijkenissen tussen 

deze groep en Grotowski waren treffend. Zij werden ten eerste ook van “artistieke sektevorming” 

beschuldigd (Stinissen 2005: 54). Verder gebruikten zij ook geen schmink of decor en wilden ze 

ook het onderbewuste van de toeschouwer aanspreken. Het fysische kreeg ook meer nadruk dan 

het vocale. Stinissen beweerde zelfs dat Pieśń Kozła verderging dan Grotowski in de 

samenwerking tussen lichaam en stem, het geheel zou nog harmonischer geweest zijn (2005: 52). 

Een klein verschil was dat de toeschouwers niet mochten meedoen met het spektakel, er was een 

scheiding tussen de acteurs en het publiek.  

 Het is duidelijk dat de weinige herinneringen aan Grotowski vanuit het buitenland komen. 

Het zijn dan ook vaak buitenlandse gezelschappen die met hun opvoering naar Vlaanderen 

komen. Vlaamse regisseurs die verwijzen naar Grotowski, komen bijna niet meer voor. 
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5. Besluit 

 

Jerzy Grotowski was een regisseur en mentor die een plaats verdient in een theateroverzicht van 

de twintigste eeuw. Waar andere theatermakers als Artaud en zelfs Stanislavskij bleven steken in 

ideeën, had Grotowski een praktische uitwerking gevonden. Leerlingen van de theateropleiding 

vandaag krijgen nog les over deze opmerkelijke figuur en zijn theorie over het „arm theater‟. 

Grotowski plaatste de acteur opnieuw in de spotlights. De speler en het publiek waren de enige 

noodzakelijke componenten bij de verwezenlijking van zijn „arm theater‟. Met zijn fysieke 

theater liet hij een frisse wind waaien in de internationale theaterwereld die op dat moment snakte 

naar iets nieuws, een uitweg uit het literaire theater. Hoewel Grotowski zelf steeds beweerde geen 

methode voor te staan, kan het tegendeel toch aangetoond worden. De basiscomponenten waren 

een goed uitgewerkte fysieke training en stemtraining en een uiterst sobere scène, waarvan alle 

attributen altijd een functie hadden. De „via negativa‟ zorgde ervoor dat er geen onderscheid was 

tussen de innerlijke impulsen en de uiterlijke reactie. Het waren steeds de acteurs die de magie 

verrichtten, de rol van de regisseur was niet langer die van een leider, maar van een begeleider. 

Grotowski‟ s carrière kende vier periodes, maar vooral de eerste („Teatr Przedstawień) was 

bekend. Na 1970 kwamen er geen nieuwe voorstellingen meer. Grotowski bleef wel steeds de 

beweging van het lichaam en het ritueel in oeroude dansen en liederen bestuderen. 

Ook in Vlaanderen kreeg men in de jaren 1960 oog voor Grotowski. Een voortrekkersrol 

speelde Tone Brulin, die danig onder de indruk was van Grotowski op het congres van het ITI in 

1963. Franz Marijnen was de tweede belangrijke persoon die intensief werkte met Grotowski‟s 

methode in Vlaanderen, maar er waren ook nog anderen in de ban van Grotowski. 

Degenen die de werkwijze van Grotowski gebruikten, deden dit om verschillende 

redenen. Er waren mensen zoals Berten de Bels die Grotowski gebruikten om zich nog meer af te 

zetten tegen het bekrompen theaterklimaat van de tijd. Zij gebruikten niet zozeer Grotowski‟ s 

theorieën, als wel zijn naam en de connotatie die deze met zich meedroeg. Het feit dat Grotowski 

uit Polen, vanachter het IJzeren Gordijn, kwam, speelde vast en zeker een rol in zijn populariteit. 

Toch was niet alles uit Polen zo een succes in Vlaanderen. In 1976 was het Teatr Ósmego Dnia 

(Theater van de Achtste Dag) te gast in Brussel, Gent en Turnhout, maar commentatoren hadden 

voor deze voorstelling geen mooie woorden over. De Poolse taal was voor niemand begrijpbaar 

en het gemis van de taal kon niet opgevangen worden door een hoogstaand fysiek niveau. Men 

sprak dan ook van “een voorbeeld van slecht verteerde Grotowski-theorieën” (Meert 1976).  

Dan waren er ook degenen die ooit eens op een blauwe maandag over Grotowski‟ s werk 

hadden gelezen of hem ooit de hand hadden geschud en daarop besloten dat Grotowski de 

vernieuwing zou brengen die nodig was. Osiński wijst op dit gevaar: “Nie wszyscy 

zainteresowani znają Laboratorium z bezpośredniego doświadczenia. Pogląd wielu ludzi o tym 
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fakcie kulturowym jest kszałtowany zatem głównie poprzez teksty publikowane w prasie” (“Niet 

alle geïnteresseerden kennen het Laboratoium van een rechtstreekse ervaring. De mening van 

vele mensen over dit cultureel feit is bijgevolg vooral gevormd door teksten, gepubliceerd in de 

pers”; 1980: 249).  Een voorbeeld hiervan is Luk Perceval. Hij had Grotowski nooit ontmoet, op 

basis van Towards a Poor Theatre dacht hij Grotowski volledig te kunnen doorgronden. Dit was 

echter een minder geslaagd experiment gebleken. Een oppervlakkige overname van een zware, 

fysieke repetitieperiode zorgde enkel voor uitputting en frustratie bij de acteurs en niet voor „de 

totale daad‟, zoals bij Grotowski wel het geval was. Ook Jan Decorte was iemand die de 

werkmethode van Grotowski eens wou „uitproberen‟. Al snel zagen deze personen in dat een 

zwaar fysieke repetitie en een sober podium niet voldoende waren om het einddoel te bereiken. 

Dit na-apen van Grotowski zorgde ervoor dat de term „Groteski spelen‟ in omloop kwam. 

Grotowski‟ s naam was aan het eind van de jaren zestig zo populair dat velen graag beweerden 

een voorstelling à la Grotowski op te voeren, ook al kenden ze slechts vaag zijn ideeën. In Ons 

Erfdeel maakt Rik Lanckrock de balans op van het seizoen 1968-1969 in Arca:  

 

Zo heb ik nu en dan betreurd dat men in een en dezelfde productie van het ene uiterste in 

 het andere verviel: […] van verouderde speeltrant naar imitatie van Grotowski. Graag zou ik 

 willen waarschuwen voor het gevaar van het experiment ter wille van het experiment en voor 

 de effectjagerij in de uiterlijkheden. […]  Al die heftigheid en al dat brutaal tegen de planken slaan 

 en over de vloer kruipen werken uiteindelijk op de zenuwen van de toeschouwers (1969a: 153). 

 

Het zou misschien interessant geweest zijn om alle fysieke voorstellingen in de verschillende 

kamertoneelgezelschappen onder de loupe te nemen, maar wegens afbakening van mijn 

onderwerp heb ik ervoor het gekozen enkel de belangrijkste figuren die concreet door Grotowski 

beïnvloed werden, te bespreken.  

Er is ook een derde groep en dat zijn de personen die zich daadwerkelijk dieper in 

Grotowski hebben verdiept. Hen ging het niet om “het experiment ter wille van het experiment”, 

maar zij trachtten Grotowski te verwerken in hun eigen werkwijze. Tone Brulin en Franz 

Marijnen waren enkele van hen. Ook zij waren steeds op zoek naar iets vernieuwends, iets om 

zichzelf en de maatschappij mee uit te dagen, maar toch was dit niet de enige reden waarom zij 

Grotowski zo interessant vonden. Zij trokken naar Polen om de methode correct van de meester 

zelf te leren. Nadien werd „arm theater‟ voor hen niet slechts een experiment, maar een nieuwe 

werkwijze. Zowel Brulin als Marijnen vertrokken echter al gauw naar Amerika en namen hun 

„Grotowski-erfgoed‟ met zich mee. Wanneer je bovendien iets een paar keer gedaan hebt, 

verdwijnt de uitdaging en blijft er enkel iets over dat opnieuw afgezaagd lijkt. Op dat moment is 

het opnieuw tijd om je biezen te pakken en op zoek te gaan naar de volgende uitdaging. Tone 

Brulin zegt in dit verband: “Je moet het voor jezelf waarmaken: de confrontatie blijven zoeken, 

de intrige handhaven” (Van Severen 1975: 103). Het Théâtre Laboratoire Vicinal volgde hun 
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voorbeeld en zocht ook haar heil in Amerika. Bovendien konden ook zij Grotowski‟ s stijl niet 

volhouden. Zo verging het ook Bert Verminnen. Hij trok naar Polen en kwam geïnspireerd terug, 

maar omwille van het onvermogen zijn inspiratie aan zijn acteurs over te brengen en het te sterke 

verlangen naar confrontatie en provocatie slaagde hij er niet in het theater te maken dat hij voor 

ogen had. Hij verliet de theaterwereld en ging nooit meer naar een voorstelling kijken. Eric De 

Volder is misschien de enige die tot op vandaag positief is over Grotowski. Voor hem verliep de 

beïnvloeding anders. Hij ging de stijl van Grotowski niet kopiëren, maar hij slaagde erin een 

eigen werkwijze te ontwikkelen met daarin succesvol verwerkte elementen van Grotowski en 

Kantor. 

Tijdens mijn onderzoek kreeg ik voortdurend het gevoel dat Grotowski in Vlaanderen tot 

de geschiedenis behoort. Er zijn geen figuren als Eugenio Barba, Raymond Temkine, Peter 

Broook, Richard Schechner en Lisa Wolford, die er tot op vandaag alles aan doen om zijn erfenis 

levendig te houden. Hij is slechts enkele malen in Vlaanderen geweest en de opvoering van 

Akropolis werd slechts in één Vlaamse krant besproken. In Vlaanderen heeft Grotowski‟ s 

invloed enkel doorgewerkt via enkelingen, maar ook zij hielden deze invloed vaak niet vol. Nooit 

is in Vlaanderen een gezelschap dat werkte in de stijl van Grotowski, kunnen blijven bestaan.  

Men kan zeker stellen dat er in Vlaanderen een hype heerste rond Grotowski aan het eind 

van de jaren zestig en begin jaren zeventig. Dit kaderde in de wereldwijde populariteit van 

Grotowski op dat moment. Toen hij in 1987 opnieuw in België was, kwam hij weer even onder 

de aandacht en werd Eric De Volder door hem geïnspireerd. Maar doordat de workshop in 1987 

zo gesloten was, zijn er toen slechts weinig andere mensen met hem in contact gekomen. 

Grotowski‟ s populariteit hing voor een groot deel ook af van zijn charismatische 

persoonlijkheid, die ervoor zorgde dat nog meer mensen in zijn ban kwamen. Acteurs hadden het 

gevoel alsof hun lichaam magie verrichtte als ze bij Grotowski waren, maar “achteraf bekeken 

was het er een beetje over”. Beweren dat Grotowski enkel een goeroe was, zou niet correct zijn, 

daarvoor was zijn onderzoek in het Teatr Laboratorium te belangrijk. Maar men kan toch niet 

negeren dat zijn persoonlijkheid en uiterlijk belangrijke factoren waren. 

Men kan besluiten dat in Vlaanderen een ingevoerd product ingevoerd bleef en nooit 

geïntegreerd is geraakt in het Vlaamse theaterleven. De jaren zestig waren een zeer woelige 

periode voor Vlaanderen. Verschillende nieuwe invloeden volgden elkaar in een snel tempo op, 

waardoor het moeilijk was om lange tijd intensief slechts één theaterfiguur te bestuderen. 

Bovendien pasten de ernst, de overgave en het engagement, die nodig waren om het theater van 

Grotowski in de praktijk te brengen, niet in het Vlaamse theaterklimaat. Toen Brulin en Marijnen 

naar Amerika vertrokken en Grotowski geen nieuwe voorstellingen meer maakte, werd hij al snel 

een marginaal fenomeen in Vlaanderen en verdween de aandacht voor Grotowski. De situatie had 

er misschien anders uitgezien indien zij en anderen gebleven waren, maar Vlaanderen kon in de 

praktijk niet veel aanvangen met iemand als Grotowski. Schechner drukt de invloed van 



 60 

Grotowski uit met een mooie beeldspraak: “Like a rock thrown into a lake, Grotowski will 

disappear. He will be known only through rimples” (1997: 463). In Vlaanderen deinden de 

rimpels al snel uit en reeds aan het begin van de jaren zeventig verdwenen ze tenslotte bijna 

helemaal. Grotowski‟ s erfenis is niet volledig dood, maar ze raakt stilaan wel vergeten. Af en toe 

rakelt iemand hem nog op vanonder een dikke laag stof en dan herinnert men zich „Jerzy 

Grotowski‟.



 61 

 

6. Bibliografie 
 

Alphenaer, Carel 

1999 Juryrapport van het Theaterfestival 1999. Online. Internet. Geraadpleegd op 2 mei 2008. 

Beschikbaar via http://www.stan.be/content/asp?path=k78wyexn. 

 

Arias, Pol 

1999 Jerzy Grotowski, 1933-1999. Ambachtsman in menselijk gedrag. Etcetera 18/67: 62-63. 

 

Arteel, Roger 

1995 Een geweer in het decor. Knack 16 augustus 1995: 56-58. 

 

A.V.D  

1970 De Menninas in Koninklijke Akademie te Gent. Gazet van Antwerpen, 24 april 1970. 

 

Barba, Eugenio 

1999 Land of Ashes and Diamonds. My Apprenticeship in Poland. Wales: Black Mountain 

Press. 

 

Brook, Peter 

1997 Grotowski, Art as a vehicle. In: Schechner & Wolford: 379-382. 

 

Brulin, Tone 

1965 Het toneellaboratorium van de 13 stoelen. De Nieuwe Stem 20/2-3. 

1967 Laboratorium te Holstebro. Het Laatste Nieuws, 28 september 1967. 

1969 Eerste ervaring in de workshop. Teater 3/2: 122-125. 

1999  Jerzy Grotowski. Zuidpool 3/9: 36-39. 

 

Brulin, Tone & Marijnen, Franz 

1969 Grotowski en seks. Teater 3/1: 23-24. 

 

David, Anouk 

1992 Grotowski in Vlaanderen. Sporen van een invloedrijk verleden. Licentiaatverhandeling 

Universiteit Gent. 

 

de Bels, Berten 

1964/1965 Improvisatie: drang naar opbouwende revolutie. Windroos 6. 

1966 Cursief bij Grotowski‟ s opvoering te Amsterdam in Frascati van “De standvastige Prins”. 

Windroos 20/20. 

 

De Kuyper, Eric 

1966 Grotowski‟ s teater van de armoede. Gazet van Antwerpen, 6 juli 1966. 

 

De Roeck, Jef 

Franz Marijnen: geen gesubsidieerd bedrog. De Standaard, 9 oktober 1973. 

 

Grimes, Ronald 



 62 

1997 The Theatre of Sources. In: Schechner & Wolford: 269-278. 

 

Grotowski, Jerzy 

1968 Towards a poor theatre. New York: Simon and Schuster. 

1972 Swięto. Odra 6: 47-51. 

1972 From the Theatre Company to Art as a Vehicule. In: Thomas Richards, At work with 

Grotowski on physical actions: 115-135. London & New York: Routledge. 

1997  Tu es le fils de quelqu‟un. In: Schechner & Wolford: 292-303. 

 

Het Volk 

1970 De Menninas. De „workshop‟ N.T.G. in de Kon. Academie. Het Volk, 28 april 1970. 

 

Jans, Erwin 

2002 Franz Marijnen. Kritisch Theaterlexicon 8. Brussel: VTI. 

 

Klaić, Dragan 

1999 Barba and Grotowski: A friendship Retraced. Theater 30/2: 173-179. 

 

Kumiega, Jenna 

1997 Laboratory Theatr/ Grotowski/ The Mountain Project. In: Schechner & Wolford: 229-245. 

 

Lanckrock, Rik  

1969a Arcateater. Ons Erfdeel 12/4: 153. 

1969b “Ach du kleines Wernerlein” van Brulin. Vooruit, 8 december 1969. 

1970 N.T.G.-workshop: indrukwekkende “Menninas”. Een verrassing die meteen verassing is. 

Vooruit, 18-19 april 1970. 

1976 Toneelstudio ’50 en Arcatheater, brandpunt en uitstraling. Gent: Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen. 

 

Laveyne, Liv 

2005 „Avant-garde is een verkoopstrategie‟. The Wooster Group omarmt Grotowski in „Poor 

Theatre: A Series of Simulacra‟. De Morgen, 22 juni 2005. 

 

Marijnen, Franz 

1967 Grotowski. Windroos 3/25-26-27. 

 

Marowitz Charles 

1997 Grotowski in Irvine. Breaking the silence. In: Schechner & Wolford: 348-353. 

 

McDaniel, Barbara 

2005 Guided by the light: An interview with Frank Coppieters. Reikimagazine juni/juli 2005: 

28-32. 

 

Meert, H. 

1976 Grotowski achterna. Het Laatste Nieuws, 5 november 1976. 

 

Opsomer, Geert 

1997 Tone Brulin. Kritische Theaterlexicon 5. Brussel: VTI. 

 



 63 

Osiński, Zbigniew 

1980 Grotowski i jego Laboratorium. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 

 

Raedschelders, Sara 

2001  Bert Verminnen. Een opmerkelijk theaterleven. Licentiaatverhandeling Universiteit 

Antwerpen. 

 

Richards, Thomas 

1995 At Work with Grotowski on Physical Actions. London en New York: Routledge. 

 

Rutten, André 

1973 Marijnens succes met “Oracles”. De Tijd, 20 oktober 1973. 

 

Schechner, Richard 

1997 Exoduction. Shape-shifter, Shaman, Trickster, Artist, Adept, Director, Leader, Grotowski. 

 In: Schechner & Wolford: 458-492. 

 

Schechner, Richard & Lisa Wolford (eds.) 

1997 The Grotowski Sourcebook. London & New York: Routledge. 

 

Sels, Geert 

2005 Luk Perceval. Accidenten van een zaalwachter. Leuven: Van Halewyck. 

 

Slowiak, James & Cuesta, Jairo 

2007 Jerzy Grotowski. Abingdon: Routledge. 

 

Stinissen, Lennie 

2005 Zingende lichamen. Grotowski op het mimefestival. Recto Verso 1/3: 50-55. 

 

Stynen, Ellen 

2006a Charles is dat hier haast gedaan over die cursus psychologie! Dansen met de schaduw van 

het onbewuste. In: Freddy Decreus & Ellen Stynen, Dansen met de schaduw van het 

onbewuste. Eric Devolder & Toneelgroep Ceremonia: 95-133. Gent: Academia Press. 

2006b Ik pak aan wat ik krijg. Interview met Eric De Volder. In: Freddy Decreus & Ellen 

Stynen, Dansen met de schaduw van het onbewuste. Eric Devolder & Toneelgroep 

Ceremonia: 161-163. Gent: Academia Press. 

 

Temkine, Raymonde 

1970 Grotowski. Lausanne: La Cité. 

 

Thielemans, Johan 

1983 Franz Marijnen: “Ik voelde me soms een theemuts die het allemaal warm houdt”. Etcetera 

1/3: 20-25. 

 

 

Thielemans, Leen 

1987 In Polen is Grotowski dood: De kapitein verliet als eerste het zinkende schip. Etcetera 

5/19: 45-48. 

 



 64 

Tindemans, Carlos 

1967  Akropolis door Grotowski: verbijsterende teaterervaring. De Standaard, 1 juli 1967. 

1970 Onbehagen als vaste waarde. Teater 4/1: 5-15. 

1978 Het paratheater van Jerzy Grotowski. Streven 45: 69-73. 

 

 

T‟Jonck, Pieter 

2005 Als de rook om je hoofd is verdwenen. De Tijd, 23 juni 2005. 

 

Toneelstof 

2007a De grote fysieke inspanning was heel nieuw, interview met Tuur De Weert. Online. 

Internet. Geraadpleegd op 24 november 2007. Beschikbaar via 

http://www.thersites.be/toneelstof/c/pdf/ Tuur_De_Weert.pdf. 

2007b Het is moeilijk om te zeggen wat er precies gebeurde in de jaren 1960, interview met Dirk 

Buysse. Online. Internet. Geraadpleegd op 24 november 2007. Beschikbaar via 

http://www.thersites.be/toneelstof/c/pdf/Dirk_Buysse.pdf. 

2007c Als je lang genoeg naar iets kijkt, wordt het vanzelf revolutionair, interview met Jan 

Decorte. Online. Internet. Geraadpleegd op 5 februari 2008. Beschikbaar via 

http://www.thersites.be/toneelstof/c/pdf/Jan_Decorte.pdf. 

 

Vandendaele, Rudy 

1984 Humo sprak met Franz Marijnen. Humo 4 oktober 1984: 48-52, 58-65, 157. 

 

van den Dries, Luk 

2001 Luk Perceval. Kritisch theaterlexicon 17. Brussel: VTI. 

 

Vanhaecke, Elke 

2006 Abstracte dramaturgie in het theater van Jan Decorte: zoektocht naar een verklaring voor 

een nieuwe dramaturgie, aan de hand van ontwikkelingen van de abstracte plastische 

kunsten van het begin van de twintigste eeuw. Licentiaatverhandeling Universiteit Gent. 

 

Van Hove, André 

1970 Experiment met “Menninas”. Het Laatste Nieuws., 18-19 april 1970. 

 

Van Impe, Alfons 

1987 Over toneel. Vlaamse kroniek van het komediantendom. Tielt: Lannoo. 

 

Van Kerkhoven, Marianne 

1984 Bert Verminnen, een vergeten visionair. Etcetera 7: 34-36. 

 

 

 

Van Schoor, Jaak 

2002 De rusteloze zoektocht van Tone Brulin. Een korte bio-bibliografie. In: Unesco, Tone 

Brulin. Een uitzonderlijk theaterleven. Berchem: EPO vzw. 

 

Van Severen, Toon 

1975 Alleen een vliegend tapijt kan Tone Brulin nog bijhouden. Knack 19 maart 1975: 101-

103. 



 65 

 

Verminnen, Bert 

1970 Recherche en bezinning in een teaterlaboratorium. Teater 3/3: 185-186. 

 

Vreux, Benoît 

1993 Verandering en continuiteit. Het theater bij de Waalse buren (2). Etcetera 11/41: 28-32. 

 

Wolford, Lisa 

1967  Action, The Unrepresentable Origin. In: Schechner & Wolford: 407-429. 

 

Zajas, Krzystof 

2004 Trzy minuty, by się kochać. Didaskalia 59-60: 17-19. 

 

 

 

 

 
 

 


