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Is deze rol je op het lijf
 geschreven?
KOEN DE SUTTER: Ik ben blij
dat ik dit icoon uit de thea-
tergeschiedenis mag vertol-
ken. Elk personage geeft je
de kans om het leven anders
te bekijken – ook Tartuffe. 
Het stuk is een herneming?
DE SUTTER: Nauwelijks!
 Regisseur Dimiter Gotscheff

heeft Tartuffe wel in 2006 opgevoerd – hij
werd zelfs geselecteerd voor het Berliner
 Theatertreffen 2007 – maar hij vond de creatie
toen niet geslaagd. Voor NTGent maakte hij
een nieuwe versie. Enkel Katrin Bracks decor
vol confettikanonnen stamt uit de oerversie.
Gotscheff heeft veel affiniteit met de taal van
Bertolt Brecht en Heiner Müller. Dat voel je
ook aan onze Tartuffe, die het alomtegen -
woordige gevoel verbeeldt dat we ons in 
een tijdsgewricht bevinden. Laat ik het zo
 formuleren: kannibalisme en kapitalisme
 rijmen niet toevallig.
Staan er na Tartuffe nog andere theatericonen
op je ‘to play’-list?
DE SUTTER: Ik ben geen carrièreplanner, al wil
ik bepaalde rollen en stukken wel ‘aangeraakt’
hebben. Faust is er daar één van, en dat treft:
in september reizen Jan Decleir en ik door
Vlaanderen met Pjeroo Roobjees stuk over
Faust. ( E . V . S . )

[DE AVANT-PREMIERE]
TARTUFFE
Acteur Koen De Sutter kruipt in de
huid van de grootste hypocriet uit de
toneelgeschiedenis: Tartuffe. Laaf je
aan zijn leugens en bedrog in deze he-
dendaagse bewerking van Molières
gelijknamige klassieker uit 1664.

BLOED EN ROZEN / 
TONEELHUIS

★★★★
Tom Lanoye zet de
(geheime) liefde tussen
Jeanne d’Arc en Gilles 
de Rais om in woorden. 
toneelhuis.be

HERNEMING: 2: 
DIALOGUE WITH LUCINDA

Minimalistische dans die
tintelt door de schitterende
soundscape, uitmuntende
lichtregie en karakter -
dansers.
beursschouwburg.be

TAGFISH/ BERLIN
★★★★
Geen acteurs, 
maar zeven plasma -
schermen bezorgen 
je een revelerende
theateravond.
berlinberlin.be

NTGENT EN TONEELGROEP AMSTERDAM
Tot mei op reis door Vlaanderen en Nederland.
ntgent.be en toneelgroepamsterdam.nl

‘Een decor moet vooral nuttig zijn’, vertelt Herman Sorgeloos (1952),
die als fotograaf ooit op een repetitie van Jan Decorte belandde en
nooit meer helemaal wegging. Sorgeloos werd Decortes vaste
scenograaf, maar werkt ondertussen ook al dertig jaar samen met
choreografe Anne Teresa De Keersmaeker. ‘Ik ben een knutselaar’,
vertelt Sorgeloos, wiens decors opvallen in hun soberheid. ‘Ik woonde
op het platteland, en daar was altijd wel iets te herstellen. Ik ontwerp
decors die ik zelf kan maken. Een decor is pas geslaagd als je het niet
ziet, vind ik. Voor Raymond wilde Josse een hotelkamer omdat het
stuk zich daar afspeelt. Ik ontwierp geen kamer, maar een bord. Een
maagdelijk wit houten bord, bekleed met onbedrukt krantenpapier.
Het immense bord suggereert veel. Het kan een scorebord zijn. 
Of een krijtbord. Of een reclamebord. Of...’ ( E . V . S . )

[DE MAQUETTE]
RAYMOND
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