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De opmars van jonge toneelhonden 
Olivier Provily en 
Marcus Azzini zaten 
bij elkaar op de 
Regieopleiding in 
Amsterdam. VoJ'ig 
jaar wonnen zede 

Top Naeffprijs voor 
veelbelovende 
theaterstudentèn. 
Dezeweek komen 
beide regisseurs met 
een nieuw stuk. De 
een uitbundig, de 
ander ingetogen. 

MERLIJN HENFLING 

E ZATEN vier jaar bij elkaar 
in de klas. Maar in plaats 
van nader tot elkaar te ko

men, zijn ze op school verder uit 
elkaar gegroeid, verklaren ze al
lebei. Ze ontwikkelden elk een 
eigen stijl. "Ik hoop niet dat we 
ruzie krijgen," zegt Marcus Azzi
ni (31) voorafgaand aan het inter
view met hem en Olivier Provily 
(32). Bij zijn oud-klasgenoot 
kwam precies dezelfde gedachte 
op, bekent Provily lachend. "In 
een acteursklas ontstaat vaak 
een hechte band, bij regisseurs 
niet. Regisseren is een heel indi
viduele bezigheid." 

"Zou het te simpel zijn om te 
zeggen: Marcus maakt acteurs
toneel en ik regietoneel?" vraagt 
Provily zich hardop af. 

"Dat is iets te zwartwit," oor
deelt Azzini. 

Maar hij moet toegeven: zijn 
collega komt in de buurt. Provily 
als afstandelijke regisseur die 
denkt vanuit het concept en Az
zini als sociale theatermaker die 
zijn acteurs vanaf het begin bij 
het proces betrekt. 

"Olivier is minder sociaal," 
knikt Azzini. "Hij is strenger 
voor zijn acteurs. Zijn spelers 
staan in dienst van het idee. Ik 
werk samen, open, als in een col
lectief." Provily kijkt verbaasd: 
"Alsof je alleen kunt samenwer
ken in collectief verband. Een 

voorstelling maak je altijd sa
men." 

Met klasgenote Latte van den 
Berg wonnen ze in 2001 de Top 
Naeffprijs, een onderscheiding 
die jaarlijks wordt uitgereikt aan 
veelbelovende theaterstudenten. 
Met deze lichting Amsterdamse 
regiestudenten is iets bijzonders 
aan de hand, gonsde het door 
theaterland. En inderdaad: kort 
erna ontving Provily zowel de 
Ton Lutzprijs (meest talentvolle 
regiestudent) als een beurs van 
het Prins Bernhard Cultuur
fonds. 

Beiden hadden geen moeite 
om aan wet;k te komen. Azzini 
begon samen met Paulien Geer
lings de theatergroep Teatra en 
vond daarmee onderdak bij de 
Theatercompagnie in het Am
sterdamse Rozentheater. Provily 
richtte de stichting Demonstran
ten op en maakte zijn eerste 
voorstelling bij het Veem theater: 
Winter van Jon Fosse. 

De laatste keer dat de twee 
elkaar zagen was in het voorjaar, 
bij een opvoering van Winter. Nu 
treffen ze elkaar voor een ge
sprek in het Rozentheater, om
dat deze week toevallig van bei
den een voorstelling in première 
gaat: vanavond Azzini's Fat man 
in skirts in het Amsterdamse Ro
zentheater en morgen Provily's 
Een zomerdag in de Toneelschuur 
in Haarlem. 

Fat man in skirts is een bizar 
verhaal van de Amerikaanse au
teur Nicky Silver. Een moeder en 
haar elfjarige zoon overleven een 
vliegtuigramp. Met het oppeuze-
len van de lichamen van mede
passagiers en later de vogels en 
vissen blijven de twee in leven. 
De ontluikende seksualiteit van 
de puberjongen en de afwezig
heid van andere vrouwen duwt 
de zoon in de armen van de moe
der. Als ze na vijf jaar worden 
gevonden en weer terugkomen 
in de bewoonde wereld; hebben 
ze inmiddels· hun eigen gedrags
regels ontwikkeld. 

Azzini heeft een voorliefde 
voor extreme stukken. "Ik vind 
het heel lekker grenzen op te 
zoeken. In Fat man volgen een 
moeder en zoon hun instincten. 
Daarmee doorbreken ze alle sa
menlevingsnormen. Alleen, zijn 
ze wel zo abnormaal? 'Normale' 
mensen zijn namelijk al hun in
stincten kwijtgeraakt. De auteur 
stelt vragen over beschaving: wat 
is dat eigenlijk?" 

Fat man in skirts is een zwarte 
komedie. "Ik kies graag voor een 

lichte vorm bij een zware in
houd," verklaart de in Brazilië 
geboren Azzini. "Marcus is een 

latino, dat zie je in zijn werk," 
zegt Provily. "Hij weet veel van 
dans en gebruikt vaak muziek. 
Zijn voorstellingen hebben een 
soort uitbundigheid." 

Provily tekent daarentegen 
voor een meer ingetogen benade
ring. Een zomerdag is het verhaal 
van een man en een vrouw die 
samenwonen in een huisje, ver 
weg van de bewoonde wereld. Op 
een dag verdwijnt de man en 
blijft zijn vrouw alleen achter. 
Met alle bijbehorende vragen en 
herinneringen. "Het is geen ge
makkelijk stuk," zegt Provily, 
"omdat Fosse speelt met het on
bewuste. Als je dat wilt laten 
zien, moet je als acteur een klein 
topje van de emotionele ijsberg 
tonen. De rest is suggestie, en dat 
is lastig." 

Met Een zomerdag kiest hij op-
nieuw voor een stuk van de Noor
se schrijver Fosse, een in het bui
tenland veel gespeelde toneel
schrijver. "Ik vind het leuk hem 
in Nederland te introduceren. 
Fosse is een ontzettend intrige
rende schrijver. Juist die opge
kropte emoties, dat binnenvet
ten, spreken me enorm aan. Ik 
had op school nooit de ambitie 
wel! made plays te regisseren, 
maar Fosse is zo mooi dat ik het 
nu wel wil doen." 

Beide regisseurs hebben de ko
mende tijd werk genoeg. Provily 
gaat ondermeer aan de slag bij 
Orka ter, Artemis en Het Nationa
le Toneel. Azzini gaat verder met 
Teatro, maakt dit seizoen een 
lunchvoorstelling in Bellevue en 
een productie in zijn moeder
land Brazilië. "Ik verwacht dat 
hij in Zuid-Amerika naam zal ma
ken," zegt Provily over zijn colle
ga. "En ik zie hem nog wel eens 
een opera regisseren." Azzini: 
"Olivier gaat ongetwijfeld de 
grote zaal in om echt toneel te 
maken. Met coulissen, veel licht 
en nog meer decor. Wel een beet
je gevaarlijk." 
Teatro: Fat men in skirts van Nicl<y 
Silver, regie: Marcus Azzini. Pre
mière: 28/11, Rozentheater, Am
sterdam. Daar nog tjm 7/12 
Toneelschuur Producties en 
Stichting Demonstranten: Een 
zomerdag van Jon Fosse, regie: 
Olivier Provily. Première: 29/11, 
Toneelschuur, Haarlem. Daar 
nog tjm 12/12 (beh zojma) 
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