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Leunard Frank ie ever van degenen
die andertijd gevallieiteerd hebhen
teder een damdeel van dv Aunster-
danse toneelrnbeidiepat Zijn aan

vrage de pestief henardeeld. ook
dew de Renal resor det Knernst. die
end dat de heer Frank de kanr,
nn eent fe werken met ven eige
gezelschap, niet nntheden (mag)
nevera
Vermstaar dar we Mnneakorr de op
richting Kunnen verwachten van de
hmeelgrmep „Maal. een naam die
menige scherpgevlepen tomeelkniti-
cur verheugd in de handen zal dien
wrijven. „Balen van Haal’ Maar
ele maar ir niet bedacht om deze
rennison van de inneerlwereld ter-
wille te zijn
De groep dex genneud maar de eerste
prmducrie die op her repertoire ge-
maten zal worden” Brechtr eerste
tarneetsruk, Baal, een In de werd van
hwt erpreatantunre geschreven debuut,
ven geheel andere aard dan die were
hen weardvur Brecht zijn grote he-
kendhernd heelt verworen
Crea half nkraher zelden de dames
Marjan Brenda, Kittr Conrhait en
Elvlngehore Sntits, om de heren

 Hans Dazsctet. Carat wan Herwijden
en Roredlodf Lucieer Baal ún premiere
deerne

—_ Waarcen Kaal?
Omdat de mentaliteit van het stuk
me aantrekt: Baul zet alle waarden
op hun kop, stoort zich niet aan
de konventie, aan de sexuele moraal,
aan de religieuze moraal. Je moet
het natuurlijk miet expressionistisch
guur doen. Je moet weten wat ermee
hedoeld wordt. en dadruimt komt
dan de vorm. Het gaat over de her-
waardermg en de ontrmaskenng van
zeden. moraal en gewoonten. De
manier waarop Baal ertegenaan gaat,
vind sk wel een nieuwe manier.
Mijn hoop is erop gebaseerd dat
er weer wat lucht komt tussen wat
gewoon is en wat er werkelijk aan
de hund is Een citaat uit Die
An srrahaie wnd die Regel van Brecht
kun je als mijn credo beschouwen:
Vind wat niet weemd ús, berreem-
deerd
Vindt, nar gewwan 1x, onverklaarhaar.
Weer verbaasd over her gangbare.
Herken ale misbruik war regel is

 Ent waaru het nrisberuik herkendhebt,
verherer!
Baal heeft een uantal aantrekke-
lijke kanten, vooral omdat hij met
zijn geniaal dichterschap veel uit-
wart.

Is Baal vaar jou paie?
Omdat hij voor ons negatief is, kan
de werking positief, inspirerend tol
nadenken zijn.

Wil je de mensen ver richting
geven. wanneer je ze tiapireert tot
mandenkern”
Ik wil onrechtvaardigheden, vast-
gelopen verhoudingen, underdog-
stuaties signaleren, me hemaesen
met de slechtigheid in Nederland.
Misschien is daar wel een richting In
te vinden. maar geen bepaalde poli
tieke richting. Wat eruit komt kan
in het ene geval heel concreet zijn,
en in het andere abstract.
Overigens guan we Baal wel he-
werken: de constructie van het stuk
Is zwak. Gerrit Kouwenaar vertaalt
de poëtische dingen, de liedjes en
ro Met Willem Wilmink ga ik de
didogen en de monologen nader
bekijken en comprimeren.
Willem Breuker maukt de muziek.
Wat overblijft wil ik als scenisch
materiaal ter beschikking stellen op
de repetities Het kan dus” nog
allemaal heel anders warden.
Tijdens onze repetities in het alge-
meen willen we ons meer bezig-
houden met ideeen dan met stukken.

Hire ner het roseel volgens jou“runctieneren?
Op het ogenblik functioneert het
nuuwelijks. Je moet de functie per
voorstelling zien te verkrijgen. Ik ga
uit van de onvanzelfsprekendheid
van het toneel. Het ís niet vanzelf-
sprekend dat het toneel òm het
toneel een functie zou hebben
Maar wat je als functie zou moeten
gaan invullen, dat is voor mij een
beetje de vraag
In Engeland en de DD.R word ik
getroffen door de mentaliteit waar-
mee de acteurs op het toneel staan,
Van het begin tot het einde laten
te zien dal ze spelen, ze zijn open-hartig. Ze hebben een soort open-heid tegenover het publiek, ze
spelen omdat er mensen in de zaal
zitten, In Nederland gedégen we dat
er publiek bij zit Elders is het veel
commerciëler, veel eerlijker.
De acteur moet zich als levend
mens ten opzichte van zijn publiek
presenteren,

— Waarun wil je met cèn vaste
grnen werken?
Omdat ik vond dat er een eind
moest komen aan mijn free-lance,ad hoe-werk Ik schoot als regisseur
met op en In een kontinue samen-werking kun je met de acteursverder komen
— War ga fe na Baal doen?
We willen mel Gerben Hellinga censoort workshop gaan doen, die zichuiteindelijk moet ontladen in cenprotuetie, met als wlpanespunt eenverhaal van Edgar Allen Pae.Verder
Is er cen plan om middelen te ont-lenen tan het vooroorlogse tújd-schrift Het Leven en die samen te

                                 
  
  

Holland. Ik haop
daar:ken met Hofland,Judith

|Willem Wilmink.Vers
het stuk van Topor „Jo
verjaardag En ietsover

— Op grand waarvanhebj
vern gekuzer? ef

Op grand van hetfeit
dat ze goed toneel kunnen
dat is voor mij dan, dat ze
met dat toneelspelen, dar
met verstoppen art
— Hoe denk je over trainingen
de groep?

À

en

Het gezelschap stelt
middelen ter beschikking
mngen te volgen. Ze moe
maar uitzoeken welkeen «

moeten ze er zelf aan
me

achtergronden bij elkaar
keerd om die metéénze
te confronteren,
Ik hoopdat door de

sadie dingen bij elkaar g
De acteursvindenhet
willen wel trainen, m
dat het open blijft.
— Hoe denk je over de
van een „acteurspool2
Ik ben voor dat poolid
genuanceerd wordt aan
een openherd blijft
mitratteven op langeretem
met een groeneen.
maund lang kunt werken!

— De juridirche varntvande
groep Baal wordt een sf
Waarnni geen cm

Een coöperätieve venorganisch uit eengroepon st
ev. is kwalitatief heter,mr
moeten ernaar streven d
zo snel mogelijkomte2coûperatieve vereniging.—
— Waar gaar julliespeler
Onze thuishavenword!
zaal van Felix Meriti
we spelen; we gaanrepé
gebouw samen Ed
— Hue zou ket toneel A}
georganiseerd moelen
Er zouden permanent
dingen ter beschikking
ruimte, materiaal,geld.
gaat het nu wel u
dwangmoet nogwat
toegepast wordend:
subsidie vooral ome

heb tweehonderdvemaken. Diedwang d


