
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   Uitspraken	  over	  theater	  

	  
Edward	  Albee:	  Wanneer	  ik	  naar	  het	  theater	  ga	  en	  volkomen	  begrijp	  wat	  zich	  op	  de	  planken	  afspeelt,	  kan	  dat	  

nooit	  een	  goed	  toneelstuk	  zijn.	  
	  

Sholom	  Aleichem:	  Het	  leven	  is	  voor	  de	  wijze	  een	  droom,	  voor	  de	  dwaas	  een	  spel,	  voor	  de	  rijke	  een	  komedie,	  
voor	  de	  arme	  een	  tragedie	  

	  
Ingmar	  Berman:	  Samen	  met	  acteurs	  aan	  een	  fijn	  toneelstuk	  werken	  is	  het	  beste	  wat	  er	  in	  de	  wereld	  is,	  een	  

volstrekt	  onneurotisch	  creatief	  proces. 
	  

Frank	  Capra:	  Ik	  dacht	  altijd	  dat	  het	  een	  drama	  was	  wanneer	  de	  acteurs	  weenden.	  Het	  is	  pas	  een	  drama	  als	  het	  
publiek	  weent.	  

	  
Agatha	  Christie:	  Bezit	  de	  werkelijkheid	  ooit	  de	  perfectie	  van	  een	  toneelopvoering?	  
	  

Alfred	  Hitchcock:	  Het	  belangrijkste	  voor	  een	  acteur	  is	  dat	  hij	  in	  staat	  is	  niets	  te	  doen.	  
	  

Olivier,	  Laurence,	  Baron	  of	  Brighton:	  Acteren	  is	  een	  masochistische	  vorm	  van	  exhibitionisme.	  Niet	  echt	  het	  
beroep	  van	  een	  volwassene.	  
	  
Zarko	  Petan:	  Een	  geëngageerd	  theater	  is	  het	  slechte	  geweten	  van	  de	  toeschouwers.	  
	  
Fons	  Rademakers:	  Engagement,	  m'n	  reet!	  Een	  acteur	  moet	  Christus	  en	  Hitler	  kunnen	  spelen,	  desnoods	  in	  één	  
stuk.	  
	  
Patricia	  Routledge:	  Hoe	  meer	  je	  als	  actrice	  jezelf	  in	  je	  personage	  verliest,	  hoe	  meer	  je	  jezelf	  vindt.	  
	  
George	  Sanders:	  Acteurs	  zijn	  niet	  echt	  menselijke	  wezens	  -‐	  maar	  ja,	  wie	  is	  dat	  wél?	  
	  
Jean-‐Paul	  Sartre:	  Het	  meest	  aangrijpende	  dat	  het	  toneel	  kan	  laten	  zien	  is	  de	  ontwikkelingsgang	  van	  een	  
karakter,	  het	  moment	  van	  de	  vrijheid	  van	  keuze,	  van	  de	  vrije	  beslissing,	  waardoor	  een	  moraal,	  een	  heel	  
bestaan,	  op	  de	  helling	  komt.	  
	  
Julien	  Schoenaerts:	  Het	  theater	  laat	  geen	  realiteit	  zien,	  maar	  toont	  wat	  achter	  de	  realiteit	  is.	  
	  
John	  Vanbrugh:	  Het	  toneel	  is	  een	  vergrootglas	  waarin	  de	  wereld	  zichzelf	  ziet;	  daarom	  zouden	  de	  mensen	  
zichzelf	  moeten	  zien	  zoals	  ze	  zijn;	  als	  ze	  er	  te	  mooi	  uitzien,	  gaan	  ze	  niet	  weten	  hoe	  smerig	  ze	  zijn	  en	  zullen	  ze	  
nalaten	  zich	  te	  wassen...	  
	  
Emile	  Zola:	  Een	  kunstwerk:	  roman,	  toneelstuk,	  schilderij,	  beeldhouwwerk,	  ...	  is	  een	  brok	  natuur	  door	  een	  
temperament	  gezien.	  
	  


