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minuten puur teaterplezíer" op een lauwe lente-avond en dan
Vijftig
nog wel met r1{amlett, maar dan we1 stevig bewerkt door Jan Decorte.
f)at wi1 zeggen, lngedikt tot de rrhighligtrtsr?, de bekende hoogtepunten
van dit Shakespeareaanse drama en met een aanpak, die de tragedie
flink op haar kop zet en die eigenlijk doorlopend komische momenten
oplevert, zonder ddt er ook maar één keer studentikoos met rHaml-etl
wordt omgesprongen, want f)ecorte is een serieuze mensr meneerr €I1
hlJ hier
tij alle grappigheid een verschrikkellJk goed regisseur, wat
rïn
het
bewlJst.
Want
in
handomdraai
een
nog maar eens een keer
alweer
niet
misschien
of
heet,
kasteelr zoals d.eze l{amletbewerking
meer heet want op het programmablad is de titel doorgehaerl-d
tIn het kasteelI dus, is weer geregisseerd met een ljzeren konsekwentie
en haarsctrerp Juist, zozrls Je met genoegen konstateert bii het duo
Sigrid Vinks-Rudi Bekaert, die op het eerste gezicht miJlenver uit
mekitar liggen maar bij nader toezj-en het onontkoombaar Juiste duo
blijken - een soor:t verdubbeling van de Shakespeareaanse rrar"e of nog,
nrodel staand. voor het begriprrakteurri, wat ze ook weer dubbel- zi-int
één keer omdat ze het werkelijk zíjn en een tweede keer omdat ze dat
daarbovenop ook nog eens spelen.
in de bar van het Théàtre de 1a Balsamine in
Het vóór de voorstelling
publiek,
wordt op een bepaal-d ogenblik benaderd
Brussel verzamelde
nu nog gewoon Decorte met daartoe
d.oor een houterig-hektische Decorte
bek1eefde bril- op e\ren later
strookjes
een met doorschijnend. zwarte
in dezelfde stijl min de bril, HamJ-et. Hij reikt papiertjes uit met
op de actrterkant een bloed.kleurige l<rabbel en op de voorzi jde de tekst I
I'Mijn moeder is dood. Mijn vader heeft het gedaan. Ik ben niet 8ek"tr€[r tussen haakies, rrwiJ.t u mi j wolgen alsublief trr.
van de DaillyEn dan gaat het in de voormalige officierskwartieren
kazerne naar de eerste van twee speelruimtes.
Door de voorstelling daar meteen te openen met de bekende akteurs-scène
uit tHamlett en door de toonaard. waarin dit gebeurt, wordt al meteen
en dus nlet èchtr maar een
duideliJk: dit is een teatertragedie,
teatertraged.ie en dus niet echt, enzovoort en dat pure spel-element
is het bepalende wertrekpunt.
Decorte zelf speelt Ilamlet - een soort I-luster Keaton in de rol van een
- meteen
uit de kluiten gewzrssen kleuter, kompleet met wit speelkonlJn
een plezierige verwiJzing naar Decorters vorJ-ge produktle I'Kleur is
erllesn
err verder klelnzerig en bang voor een pak sJ-aag en voortdurend
geÍntimideerd.
I{amletrs wankelmoedigheid wordt hier kl-euterliJke onmarcht en niet voor niets voegt de kontngin hèm de woorden toe dle blJ
Strakespeare door 1lamlet zèIf tegen Ophelia gezegd wordens ttga naar een
klooster, óf naar een bordeeJ.rr.
Itoncl deze motor evolueren de andere personages zonder enige vorm Yan
psychologie: een Ophelia die zich konstant kapot lacht bii de idee dat
Shrlkespeare haar op een truttige manier krankzinnig liet lr,orden; een
konlng ()larrclirrs - te61c1tJk konin6lin-mocrier a1s een mondaine pseudo;tr'.i-s t6kllrte aIIIro rlu. Mct lt;relp zt:rl- JJ:rlnlet ovcrlllcns het' slottloel uitveclrteg ert niet rnet Oplrelia I s brocr Latërtes, zottJ-s bli Strakespeírre en
hier is dat ook konsekwent = de kleuter in machteloze opstand tegen het
nroecler]Li jk gezag; verder Hamlet t s vriend Horatio en all-e andere hovelingen, vertolkt door twee akteurs die de godganse dag niks anders doen
<lan biljarten.
En tenslotte de narren-akteurs met in veel te grote
schoenen - een abloluut onweerstaanbare Sigrid Vinks. Dat narrenpaar
zal
nadat a1le Shakespeare{j-jken op een hoopje zLirr gegooi-d de troon
bestijgen - voelt u Decorte komen? Dit a1les in twee effektieve dekors
waarin ook zeer effekti-eve effekten gespeeld worden, het ene al grapplger dan het andere, maar van een hoogst serieuze grappigheid.

En "gespeeldrt is eigenlijk toctr nog een verkeerd woord. Hoewel bv.
Decorte en Vinks duideli-jk'rspelentt heb je nooit het gevoel- dat er
gespeeld word.t. Met andere woorden, niet het spelen-akteren, maat
Itspeelsheid-J.ust-tot-spel-enrt wordt hier owertulgend
<1e persoonlijke
niettot teater werhewen. En de beJ.de meespelende dekorateure
ze
aLsof,
a.kteurs dus bewolken dit speelv1ak rnet een savoin-vivre
zLcn* daar dagelijks bewegen.
Het is niet mogelijk om aJ.le voortdurende verwijzj-ngpn, aJ-J-e onderlinge
verbanden hier en nu uit de doeken te doen en het zou overigens uv/
plezicr bedcrven van Ïret zelf ontdekken. Maar éón ding staat dus vast:
trier is zeet konsekwent en met zeer grote kunde en smaak en inzicht
llcregisseerd en dat levert een erg l"euke en tegellJk toch ook weer erg
om te hullen van tret
rras,;ische voorlrtel1ing op. Maar de tragiek bllJft
J-achen.

minuten puur teaterplezier op een lauwe lente-avond.
Vijftig
ïIet TroJaanse Paard. met frln het kasteelrr.
Te zien in het Ealsamine-teater op de zlJkant van de DaiJ-Iy-kazerne op
het Dailly-p1ein Ín Schaarbeek, tot het einde wan deze maandr betralve
op zortd.ag, dagelLJks twee keerr om 7 en om 1lu sravonds.
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