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KATIE  
MITCHELL

De Britse theatermaakster Katie Mitchell maakt theater met 
noodzaak. Vanwege het heftige karakter van haar werk werd ze  

“de meest onbevreesde theatermaakster” genoemd die er op dit 
moment rondloopt. In haar voorstellingen legt ze, weliswaar met  
de nodige humor, de vinger op de plekken waar het wringt in onze 

maatschappij. Haar regies nopen tot lang napraten. 

door 
Lonneke Kok

foto Stephen Cummiskey
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“Compromisloos en briljant.”
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voor een film die intussen wordt vertoond. ‘Live film’ dus. “Je kijkt 
eigenlijk twee uur lang naar het opnemen van een film, live op de 
set,” zegt René van der Pluijm, hoofd programmering van de Stads-
schouwburg. “Het kunstmatige van het theater wordt voor je ogen 
uitgespeeld, met cameramensen, acteurs, opnameassistenten. Een 
treinwagon uit de jaren veertig die statisch op het podium staat zie 
je op het scherm erboven door een landschap rijden. Je ziet hoe een 
actrice wordt uitgerust met een bloedzakje voordat ze in de film heel 
geloofwaardig zelfmoord pleegt.” 

Hoewel criticasters het doen voorkomen dat Katie Mitchell bij 
het bewerken van klassieke stukken met de botte schaar te werk 
gaat, grofweg wegknipt wat ze niet kan gebruiken en alleen het 
karkas van een stuk overeind houdt om er haar eigen verhaal mee 
te vertellen, is niets minder waar. Als iemand zorgvuldig te werk 
gaat bij het aanpakken van repertoire, is het Mitchell wel. Vanaf de 
eerste tekstlezingen, of het nu een antieke tragedie of een nieuw 
geschreven stuk betreft, betrekt ze haar hele team bij het crea-
tieproces. Stukken van Euripides (Trojaanse vrouwen) of Tsjechov 
(De Meeuw) bracht ze inderdaad rustig tot de helft terug (het laat-
ste overigens in samenwerking met schrijver Martin Crimp, wiens 
Euripides-bewerking Alles Weitere Kennen Sie aus dem Kino ze als 
Brandstichter meeneemt naar Amsterdam). Maar dat gaat niet van 
knip-knip-opgeruimd-staat-netjes. Ze wil in dat knippen vooral 
accuraat, precies en concreet zijn, tekende een journalist van The 
Guardian een paar jaar terug op. Als ze dingen schrapt, dan is het 
om “de ideeën van een stuk effectiever over te brengen”. 
Elk repetitieproces begint ze met de vragen die het oproept. Die 
vragen, het grijze gebied, probeert ze vervolgens zo goed mogelijk 
te beantwoorden. De grondideeën die ze gevonden heeft zal ze nooit 
uit een tekst schrappen. Dat de Britse critici haar verweten lukraak 
te schrappen in waardevolle teksten deed haar zeer. Zelf zei ze daar-

KATIE  
MITCHELL over: “De vraag is of je denkt dat theater het spelen en uitspreken van 

woorden is, of dat je denkt dat het menselijk gedrag representeert.” 
Voor haar geldt duidelijk het laatste. “Ik hou van woorden, maar ik 
heb geen zin om live literatuurkritiek op het podium te zetten.”

Wie het werk van Mitchell in vogelvlucht beziet zal opvallen dat ze 
niet bepaald is vast te pinnen op één stijl of stokpaardje. Binnen het 
programma dat ze als Brandstichter brengt valt al de diversiteit op 
van haar voorstellingen, van het kleinere Beckett-pareltje Glückliche 
Tage (met alleen de karakters Winnie en Willie) tot het veel groot-
schaliger Alles Weitere kennen Sie aus dem Kino voor tien acteurs 
en dertien mädchen (die samen een eigentijds koor vormen). Van 
het muzikale Trauernacht, waarvoor Mitchell samen met dirigent 
Raphaël Pichon veertien Cantates van Bach verbindt met een verhaal 
over een gezin in rouw, tot het filmische The Forbidden Zone, waarin 
Mitchell een waar multimediaspektakel op het toneel zet. Over de 
diversiteit van haar werk zei ze deze zomer zelf in een interview: “Ik 
denk nooit: Nu klopt het. Ik denk nooit: Dit is mijn stijl. Ik denk alleen, 
elke tien seconden: Is dit goed genoeg of niet?”

Zo legt Mitchell de lat hoog om elke keer opnieuw het best mogelijke 
verhaal in de best mogelijke vorm te dwingen. 

Kijk voor het hoofdprogramma 
Brandstichter 2015 op pag 25.

“Ik hou van woorden, maar 
ik heb geen zin om live 
literatuurkritiek op het 

podium te zetten.”

“Ik denk elke tien 
seconden: Is dit goed 

genoeg of niet?”
De Britse Katie Mitchell windt er in haar theater geen doekjes om. 
Met haar eerste voorstellingen na haar opleiding Engelse literatuur 
in Oxford verdeelde Katie Mitchell (1964) publiek en pers in eigen 
land. The Guardian noemde Mitchell “compromisloos” maar ook 
“baanbrekend en briljant”. Een minder verheugde criticus stuurde 
haar na een voorstelling het programma toe waarop hij het woord 
rubbish had gekliederd. Haar werk was voor sommigen te heftig. 
Critici vonden dat ze klassiekers te grondig met haar schaar te lijf 
ging en daarmee geen respect toonde voor het hooggewaardeerde 
toneelrepertoire. 

Haar welkome onthaal op het Europese vasteland moet voor Mit-
chell een verademing zijn geweest. Mitchell was de eerste Britse 
regisseur die werd uitgenodigd voor het prestigieuze Duitse festival 
Theatertreffen, waar een recensent opmerkte: “In Duitsland zijn we 
niet van ons stuk gebracht door regisseurs die oneerbiedig zijn naar 
het originele materiaal.” Integendeel: toeschouwers en recensen-
ten toonden er grote waardering voor de manier waarop ze in haar 
werk controversiële thema’s opwerpt. De voorstellingen die ze als 
Brandstichter in Amsterdam zal tonen maakte ze in o.a. Hamburg, 
Berlijn, Salzburg en het Franse Aix-en-Provence, want vandaag de 
dag wordt Mitchell op steeds meer plekken in Europa uitgenodigd.

Op veel van die plekken wordt ze binnengehaald als theatervisio-
nair van de 21e eeuw. Vanwege haar originaliteit in vertelling, vorm 
en thematiek – en altijd met twee benen in het hier en nu. Of ze nu 
met live film werkt of met klassiek geschoolde musici, een verhaal 
vertelt over een groep vrouwen in oorlogstijd of over het milieu, 
altijd lukt het haar de kijker het idee te geven dat de voorstelling 
over zijn wereld gaat – de wereld waardoor hij net naar het theater 
is gewandeld, de krant nog opengeslagen op tafel. 
Mitchell zet het lijden van vrouwen – in relaties, in oorlog, in hun 
eigen lichaam – vaak centraal in haar ensceneringen, maar zon-
der met het feministische vingertje te wijzen. Dat zien we tijdens 
Brandstichter in de video-installatie Five Truths, in Alles Weitere 

kennen Sie aus dem Kino, over jonge vrouwen in oorlogstijd, in 
Becketts Glückliche Tage, waarin de hoofdpersoon Winnie let-
terlijk en figuurlijk muurvast zit en in The Forbidden Zone, over 
een wetenschapster die zich vragen stelt over de ontwikkeling van 
chemische wapens. 

Mitchell zet het thema duurzaamheid op de agenda zonder dat 
het slaapverwekkend moralistisch wordt – bijvoorbeeld door haar 
acteurs in Atmen zelf, al fietsend, de elektriciteit voor hun voor-
stelling te laten opwekken. Ondertussen ruziet het fietsende stel 
over de vraag of ze met hun geëngageerde kijk op de wereld wel 
gehoor mogen geven aan hun voortplantingsdrift: “Ik kan elke dag 
van Londen naar New York vliegen en nog zou mijn ecologische 
voetafdruk kleiner zijn dan als ik een kind op de wereld zou zetten.”
Met dergelijke theatrale vondsten legt Mitchell tegelijk het mecha-
nisme van het theater bloot; ze laat de kijker als het ware tegelij-
kertijd voor en achter de schermen kijken. Het sterkst ziet u dat in 
The Forbidden Zone, waar ze op het toneel de filmopnames maakt 

“Je ziet hoe een actrice 
wordt uitgerust met een 
bloedzakje voordat ze in 

de film heel geloofwaardig 
zelfmoord pleegt.”
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