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“Comparisons with existing persons are not
only coincidental but irrelevant.”
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“Het verschil tussen feit en
fictie is voor ons onbelangrijk”

Ons interview met Bart Baele en Yves Degryse
vertoont grote gelijkenissen met een voorstelling
van hun gezelschap Berlin: met Bart spraken we live
in hun gezellige kantoor in Berchem, terwijl Yves ons
vervoegde via Skype. Gelukkig waren de thee en taart
niet virtueel maar levensecht.
Hoe is Berlin ontstaan?
Bart Baele: “Yves en ik kennen elkaar al van kinds
af aan, van in een jeugdtheatergezelschap. Yves ging
studeren aan de Toneelopleiding bij Dora van der Groen
in Antwerpen. Ik trok naar Amsterdam, ik wilde me meer
focussen op scenografie. In 2003 richtten we Berlin op
als voortzetting van wat we vroeger deden.”
De Verrukking, naar een tekst van Ivo Michiels, was jullie
eerste project. Jullie hebben het pad van teksttheater
echter vrij snel verlaten. Wat was de concrete aanleiding
daartoe?
Yves Degryse: “De Verrukking paste binnen een project
van SKaGeN voor mensen die graag individueel iets
wilden maken. Toen Bart en ik nadachten over onze
ideale manier van werken, kwamen wij al gauw uit op de
structuur van een cyclus. In het begin wilden we bij onze
eerste Berlin-productie Jerusalem nog een voorstelling
maken, maar toen we in Jerusalem waren, voelden we
minder en minder de behoefte om tekstueel nog iets
toe te voegen of zelf te spelen. Vandaar dat het een heel
sterk documentairekarakter heeft.”
Bart: “Initieel zou Jerusalem een mengvorm worden

tussen documentaire en theater, in de zin van een live
acteur op scène. Maar toen we ter plaatse research
deden, vroegen we ons af: ‘wat gaan we in godsnaam live
toevoegen?’ Dat was niet nodig, Sterker nog, het zat in
de weg.”
Jullie spelen altijd op locatie. Gaan jullie steeds op
prospectie?
Bart: “Ja, iemand gaat langs bij de locaties die we
selecteerden. Dan pas kiezen we. Voor Land’s End
zochten we naar een locatie waar mensen normaal
niet samenkomen. Heel vaak zijn dat oude, industriële
en lege panden. In Reims bijvoorbeeld speelden we
in een operationele schietstand, in Helsinki kozen we
voor een betonnen bunker, in Groningen deed een oude
suikerfabriek dienst.”
Jullie werken niet vaak met live acteurs op scène,
maar in Land’s End wel. Op welke manier verschilt het
werkproces dan?
Yves: “Op een bepaalde manier is het flexibeler. Je
kan andere accenten leggen, dingen uitproberen. De
wisselwerking met het publiek verschilt. Er zijn magische
en minder magische avonden, afhankelijk van heel wat
factoren: de connectie met het publiek, de mood van de
spelers,… Hoewel we bij een voorstelling als Bonanza,
die volledig op video draait ook geslaagde en minder
geslaagde avonden hebben, maar bij Land’s End is de
dynamiek toch anders.”
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Was het voor de spelers van Land’s End een hele
aanpassing om met de schermen te interageren?
Yves: “Het grote voordeel is dat de schermen hén
volgen. De spelers hoeven amper rekening te houden
met het ritme van de films. Het systeem zit zo in elkaar
dat als de acteurs trager spelen, de schermen zich
aanpassen. Als de acteurs een minuut stil willen zijn, kan
dat zonder probleem. In die zin zijn ze vrij.”

Yves: “Volgend jaar maken we terug enkele Holoceenprojecten over Lissabon, Rio de Janeiro en Tsjernobyl. In
2012 volgt een nieuw deel voor Horror Vacui. De komende
jaren lopen de twee cycli dus echt door elkaar. In de
stedencyclus Holoceen vetrokken we steeds van heel
veel informatie die we verwerkten in een stadsportret. Bij
Horror Vacui startten de verhalen anekdotischer, maar in
de voorstelling trachten we ze universeler te maken.”

Spelen jullie bewust met de grens tussen fictie en
realiteit als jullie een voorstelling maken?
Bart: “Niet bewust, neen. Het in vraag stellen van feit en
fictie komt vanzelf. Wij twijfelen op een gegeven moment
ook.”
Yves: “In het theater kom je dezelfde grens tegen als
in de realiteit. Berlin werkt meestal met verhalen waar
je van denkt: ‘hoe kan het dat zoiets gebeurd is?’ Een
verhaal dat zo ongelofelijk is, doet je twijfelen. Toen
Bart en ik de eerste keer het verhaal voor Land’s End
hoorden, vonden we het al straf. Tot we het gingen
onderzoeken en het alleen maar straffer werd. Hoe
gedetailleerder, hoe meer feit tegen fictie leunde. Maar
de lijn tussen de twee is voor ons eigenlijk onbelangrijk.
We zeggen het ook op de flyer van Land’s End:
‘vergelijkingen met bestaande personen zijn niet zozeer
toevallig dan wel onbelangrijk’. Wij maken theater, geen
journalistieke projecten. Op het einde van de rit maakt
dat een heel groot verschil.”

Hoe is het om met verschillende cycli tegelijkertijd te
werken?
Bart: “Onze cycli zijn dermate breed en open dat ze niet
beperkend werken. En als dat toch zo zou zijn, verzinnen
we gewoon een nieuwe. Al onze voorstellingen blijven
spelen. Het grote voordeel is dan dat we op festivals
bijvoorbeeld steeds alles kunnen opvoeren. De tweede
helft van september spelen we bijvoorbeeld weer de
Holoceen-cyclus. Dat is heel fijn en interessant voor ons
en voor het publiek.”

Land’s End past binnen de voorstellingscyclus Horror
Vacui terwijl de Holoceen-cyclus nog steeds doorloopt.
Bart: “De Holoceen-cyclus is zeker niet afgelopen. Wij
zijn gewoon een tweede begonnen.”

In 2013 bestaat Berlin tien jaar. Hebben jullie speciale
plannen?
Bart: “Bestaan we tien jaar volgend jaar?”
Yves: “Blijkbaar (lacht).”
Bart: “We willen al onze voorstellingen op verschillende
plaatsen samenbrengen, maar we weten nog niet waar.”
Yves: “In drie steden, wellicht Berlijn, Antwerpen en
Parijs. Afhankelijk van de plek spelen we de ene keer alle
voorstellingen tegelijk en de andere keer combinaties.”
◆ Oona Goyvaerts
◆ Marijke Van Geel

WHAT'S IN A NAME
‘In Berlin, by the wall, you were five foot ten inches tall. It
was very nice, candlelight and Dubonnet on ice’. Lou Reed
zong er al over, maar wat heeft het Antwerpse collectief
met Duitslands meest boomende stad?
Bart Baele: “Voor ons is Berlijn vergelijkbaar met
Jeruzalem. Die steden ademen geschiedenis. Berlijn is
een heel interessante stad om in te werken. Je kan zowel
verwijzen naar wat er komen gaat als teruggrijpen naar
wat er was. We hebben er ook al gespeeld, maar dat is
alweer een tijdje geleden.”
Yves Degryse: “Binnen Europa is Berlijn de strafste stad
vind ik. Het verenigt terugdenken aan en vooruitdenken
over.”
Bart: “Een gezelschapsnaam als Berlin zorgt wel
regelmatig voor verwarring. Het ziet er soms wat vreemd
uit in een programmaoverzicht: Berlin, tussen haakjes
Antwerpen. Er zijn ook mensen die het omdraaien. Zo
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werden wij ooit aangekondigd als: ‘Jerusalem speelt
Berlin’ (lacht).”
Yves: “In het buitenland denkt men vaak dat we uit
Berlijn komen. Daar zijn we ‘de Berlijngroep’.”
Bart: “De Holoceen-cyclus willen we laten eindigen met
Berlijn. Wanneer staat nog niet vast. We dromen ervan
om alle hoofdkarakters van de cyclus mee te nemen
naar Berlijn en daar een soort van docufictie rond te
maken. Dat idee hebben we al lang.”
Yves: “Berlijn is het eindpunt van de Holoceen-cyclus én
van het gezelschap.”
Bart: “Dat slotstuk zal dus wel nog even op zich laten
wachten (lacht).”
◆ Oona Goyvaerts
◆ Marijke Van Geel

