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De Roovers zetten zwartgallige scheldpartij naar hun vaardige hand

Een theelichtje in de duisternis

Tg STAN brengt met ‘Nora’ zijn versie van Ibsens ‘Een poppenhuis’

De opstand van de handpopjes

lllll

lllll

THEATER
Timon van Athene gaat op
tournee in Vlaanderen:
www.deroovers.be

Nora tot 8 juni op
tournee in Vlaanderen en
Nederland: www.stan.be

Timon van Athene is een naar stuk
waarmee regisseurs zelden aan de
slag gaan. Er bestaat twijfel over in
hoe verre deze wrange tragedie
(enkel) van de hand van
Shakespeare zou zijn. De figuur van
Timon vertoont alvast gelijkenissen
met King Lear. Beiden ondergaan
de noodlottige gevolgen van hun
grootmoedigheid.
Timon, alom gewaardeerd burger van Athene, is “de ziel der gulheid zelf”. Hij leeft in “een roes van
geven”, zijn gebrek is zijn edelmoedigheid. Die waanzinnige vrijgevigheid breekt hem zuur op. Als zijn
hele bezit verpand en verbeurd is,
keren alle vrienden zich van hem
af. Vervuld van haat vervloekt
Timon alles en iedereen en trekt
zich terug in het woud. Zijn walg en
zwartgalligheid gaan uiteindelijk
over in zelfhaat en hij pleegt zelfmoord.
Timon van Athene is niet
geschreven met inkt, maar met gal

l Robbie Cleiren (midden) is de liederlijke Timon. © STEF STESSEL
en mierenzuur. Vrolijk word je er
geen moment van, al zorgen de
immer vrolijke Roovers ervoor dat
de toeschouwers niet onherstelbaar depri de zaal uitstrompelen.
Zoals we van hen gewoon zijn,
laten de spelers geen gelegenheid
onbenut om een stuk naar hun
vaardige hand te zetten. Robbie
Cleiren mag zich uitleven als
Timon, die wordt neergezet als een
verkwister wiens vrijgevigheid
meer op ijdelheid en liederlijkheid
gestoeld is dan op goedheid.
Dankzij de zeer genietbare vertaling van Komrij zorgen de
Roovers voor nog meer spetters op
dit taalfeest. Het oorspronkelijke
discours, vol verheven en gezwol-

len frasen contrasteert met de scenisch sobere invulling. Dominant
aanwezig is de enorme diamant- en
trechtervormige luchter die later
zorgt voor een eenmalig en uniek
theatraal effect. Timon van Athene
is teksttheater gebracht door
acteurs in bloedvorm. De troep
speelt op een kluitje, alle omkleedwerk gebeurt open en bloot op
scène, wat door de vele snel wisselende tonelen en talrijke nevenpersonages doorlopend het geval is.
Deze Timon zindert na. Timon
en zijn antagonist Apemantus,
spiegelen ons voor dat we moeten
worden wie we zijn, ongeacht de
prijs die daarvoor betaald moet
worden. (JDS)

Tg STAN wil met Nora de
ondergeschikte rol van de
vrouw in de 19de eeuw
naar nu doortrekken,
maar bevrijdt zich niet uit
het korset van
museumtheater.
JAN DE SMET

Nog terwijl de zaal volstroomt,
etaleert actrice Wine Dierickx
haar personage. Nora maakt met
kinderlijk enthousiasme iedereen
deelachtig wat ze van een koopjesjacht meebracht. Dit dametje is
dol op winkelen en van echtgenoot Torvald Helmer (Frank
Vercruyssen) mag dat voluit.
Gezegend met kinderen en
gesetteld, het gaat dit koppel voor
de wind. Tot bankbediende
Krogstad (Tiago Rodrigues) op de
proppen komt met een schuldbekentenis die Nora frauduleus antidateerde. Daarvoor vervalste ze de

handtekening van haar overleden
vader. Dat geld had ze nodig voor
het verblijf van haar toen zieke
echtgenoot in een hersteloord.
In 1879 verslikte de goegemeente zich toen Henrik Ibsen
(1828-1906) met Een poppenhuis
een steen in de kleinburgerlijke
kikkerpoel gooit. Hij zet gevestigde
waarden op de helling door een
vrouw te portretteren die tegen
haar man en de heilige huwelijksband revolteert en voor zichzelf
kiest. Nora evolueert van een
oppervlakkig, materialistisch
nufje naar een autonoom denkend wezen dat consequent handelt als ze erachter komt dat haar
ridder in feite een zielenpoot is
wiens liefde voorwaardelijk is.
Dat emancipatorische aspect
van het stuk blijft overeind.
Jammer dat aan de ontknoping
een twee uur lange zit voorafgaat.
Zelfs STAN kan de oubolligheid
die aan de plot kleeft niet afschudden. Het verhaal, met zijn romantische nevenplots, heeft veel weg
van een keukenmeidenroman.

Door de voorspelbaarheid en uitleggerigheid loopt alle spankracht
weg als lucht uit een lekke band.
Daarbovenop komt de distantie
die voortvloeit uit de ironiserende
speelstijl, eigen aan tg STAN. De
acteurs brengen de eerder slappe
tekst berekend koel. Die stijl werkt
deze keer minder, ook omdat de
voorstelling in grote zalen staat,
zoals de Antwerpse Bourla.
Toch is Nora af en toe genietbaar theater, waarbij je stopt met
naar het einde aftellen. Dat is het
geval wanneer Wine Dierickx
haar flamboyante solodans uitvoert en daarna zonder verpinken
haar tekst weer opneemt.
Het slot is sterk. De afstandelijkheid waarmee Nora en Torvald tot
dan neergezet werden, wordt
opgeheven. Aangrijpend zijn
vooral de woorden van Nora. Geen
klaagfeminisme avant la lettre,
maar een treffend discours in
naam van vele vertrappelde vrouwen die ‘genoeg’ zeggen tegen het
huis en de opgedrongen rol van
handpop.

Zelfs tg STAN kan de oubolligheid
die aan de plot kleeft
niet afschudden

Engagement in hopeloze tijden: BRONKS zwaait vooral niet met het vingertje in ‘Operatie Charlie’
jeugdtheater?
Van Malder: “Als ik denk aan de
stoffige toneelstukken die ik vroeger zelf zag, vind ik het wel fijn
om aan jonge gasten te laten zien
wat toneel ook kan zijn. Dat is
dan mijn eigen bijdrage tot een
betere wereld. (lacht) Bovendien
klopt het cliché: de eerlijkheid
waarmee een jong publiek kijkt,
is bijzonder spannend. Als je ze
mee hebt is het geweldig, als het
niet goed is, kan je inpakken. Ze
houden je wakker. Je kan makkelijk allerlei dingen beweren over
de jeugd of de jonge generatie,
maar je stoot pas op de realiteit
wanneer je om tien uur ’s ochtends in Koksijde voor tweehonderd zesplussers staat.”

‘De angst om een
geitenwollensokkentype
te zijn, is groot’
Jeugdtheaterhuis BRONKS
lanceert Operatie Charlie,
waarin vier jonge
wereldverbeteraars op
zoek gaan naar elkaar én
een vlag om zich achter
te scharen. Acteurs
Dominique Van Malder
en Natascha Pire wegen
engagement van vroeger
en nu tegen elkaar af.
EVELYNE COUSSENS

‘I

k was tien toen Live Aid op
tv kwam”, herinnert acteur
Dominique Van Malder zich.
“Bono maakte op mij een diepe
indruk, evenals die schrijnende
beelden van Ethiopië. Ik heb elk
Greenpeace-T-shirt wel gehad en
met onze school, een katholiek
college, deden we mee aan de
acties van Broederlijk Delen. Ik
was dus behoorlijk geëngageerd,
al denk ik dat je je op die leeftijd
toch niet helemaal bewust bent
van de draagwijdte van je engagement. Veel heeft gewoon te maken
met het verlangen om bij een
groep te horen.”
“Zelfs het meest oprechte engagement is daarnaast natuurlijk
altijd vervlochten met de drang tot
zelfprofilering. Op welk punt gaat
het ene over in het andere? Dat is
natuurlijk de hamvraag bij de
Bono’s van deze wereld. En ook
als twaalfjarige ben je erg vatbaar
voor de coole ‘vorm’ van je engagement, in mijn geval de muziek,
met MTV dat net opkwam.”
Liggen de twaalfjarigen
vandaag nog steeds wakker

van dezelfde dingen als jullie?
Dominique Van Malder: “Ik heb
het gevoel dat de wereldse problematieken van toen - Afrika,
het milieu - nog steeds leven,
maar dat er individuele problematieken bijgekomen zijn.
“Wij wisten niet wat dat was,
psychiatrie. Nu heeft elke jonge
gast minstens een gezinslid in
therapie. In de jaren 80 was het
ook crisis, alleen heb ik daar als
kind niet zo heel veel van
gemerkt, terwijl het nu veel meer
tot bij kinderen doorsijpelt. Ze
hebben onmiddellijk en ongefilterd toegang tot die grote wereld.
De psychiatrische instellingen
voor kinderen zitten vol met de
slachtoffers van deze tijd. Elke
tijd heeft zijn positieve en negatieve kanten, maar het lijkt me
niet simpeler om nu op te groeien
dan toen.”
Natascha Pire: “Hoewel je er ook
wel rekening mee moet houden
dat wij de overgang hebben meegemaakt: wij waren al twintig
toen de gsm op de proppen
kwam. Die gasten van nu stellen
zich geen vragen meer bij de
razendsnelle manier van informatievergaring en communicatie. Misschien projecteren wij de
problemen die wij ondervinden
te veel op hen.”
Jongeren zouden zich enkel
nog bezighouden met hun
Pods en Pads.
Van Malder: “Ach, dat jongeren
enkel zouden geïnteresseerd zijn
in hun navel zei men over onze
generatie ook al. Elke generatie
moet dat wel eens gezegd hebben
over de vorige. Het probleem is
eerder dat je vroeger één vlag
had om achter te lopen, en er nu

3.000 vlaggen zijn. Het logische
gevolg van die versplintering is
gewoon dat er in verhouding
minder mensen achter die vlaggen lopen. Maar wij zijn in ieder
geval niet de dertigers die nu
eens gaan vertellen hoe jongeren
denken, hoe zij in elkaar zitten en
wat zij moeten doen. Operatie
Charlie gaat over onze bezorgdheid, als mens.”
Wat is dan jullie antwoord dan
op die verwarrende tijd?
Van Malder: “De Charlies proberen een groep te vormen, en voor
die groep een vlag te zoeken. Dat
is makkelijker gezegd dan
gedaan. Het zijn vier individuen,
en voor elk lid van de groep is de
motivatie om ‘Charlie’ te worden
anders. Ik denk dat we vooral de
spanning van de groep tegenover
het individu laten zien. En hoe
moeilijk het is om een groep te
vormen, hoe moeilijk elk individu het heeft binnen de groep,
en binnen zijn leven.”
Pire: “De onmacht ook, de naïviteit van mensen die iets willen
doen maar niet goed weten wat
en hoe. In dat opzicht zijn de
Charlies ongeleide projectielen.
Ze handelen allemaal vanuit een
eigen kwetsuur, vanuit hun eigen
geschiedenis. Maar de gemeenschappelijk motor is dat ze iets
willen betekenen, dat ze iemand
willen zijn.”
Van Malder: “Als ze dood zijn,
willen ze herinnerd worden. Dat
staat vast. Maar hoe ze willen
herinnerd worden, daarover verschillen ze van mening.”
Jullie maken of spelen allebei
vaak voor een jong publiek.
Wat matcht er tussen jullie en

Het avondcircuit produceert de
ene geëngageerde voorstelling
na de andere; in het jeugdtheater blijft het op dat vlak angstvallig stil.
Van Malder: “Ik vermoed dat
sommige makers denken dat jongeren niet bezig zijn met werelds
engagement, en er daarom de zin
niet van inzien om het thema aan
te snijden. De angst om een geitenwollen sok te zijn is groot.
Engagement, dat klinkt een beetje
vies, en we willen toch vooral niet
met het vingertje zwaaien?”

l Natascha Pire (boven) en Dominique Van Malder. © CLARA HERMANS

‘Ik vind het wel fijn om aan jonge
gasten te laten zien wat toneel ook
kan zijn. Dat is dan mijn eigen
bijdrage tot een betere wereld’
DOMINIQUE VAN MALDER
ACTEUR

Wordt jeugdtheater dan niet te
vaak gemaakt vanuit de vraag
‘wat bij de leefwereld van de
jongeren aansluit?’, in plaats
van uit een eigen noodzaak?
Van Malder: “Ik ben nog nooit
bezig geweest met de vraag ‘Welk
‘jongerenthema’ gaan we hier
eens aansnijden?’ Je denkt na
over wat hun bezorgdheid is, over
wat je raakt en wat je wilt vertellen. Van daaruit koppel je terug
naar het feit dat je voor een jong
publiek speelt.
“Uiteindelijk blijf je altijd met
je eigen blik naar de wereld kijken, en het is die blik die je wilt
delen. Dat dat ook voor jonge
mensen iets kan betekenen, is
enkel een pluspunt.”

Operatie Charlie is deze week
nog te zien in BRONKS,
Brussel en gaat vervolgens op
tournee. www.bronks.be.
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KLASSIEK OP DINSDAG
Kwaliteit boven identiteit
Bij oude meesters van de schilderkunst is het fenomeen
bekend: of een werk een echte
Caravaggio - zelfs van mindere
kwaliteit - of een kopie is,
maakt een verschil van miljoenen. In het recente schandaal
rond een variant van De valsspelers van de Italiaanse meester, die bij Christie’s te koop
werd aangeboden, was het verschil tussen ‘een kopie van’ of
‘een versie van’ dat tussen
48.600 euro en 11,5 miljoen.
In de muziek van oude
meesters gaat het minder om
miljoenen dan om ‘to be or not
to be’. Bach wordt uitgevoerd,
Melchior Hoffmann niet, en
dus wordt de voorheen zeer
populaire cantate ‘Meine Seele
rühmt und preist’ niet meer uitgevoerd nu ze niet meer van
Bach blijkt te zijn maar van
Hoffmann. De ‘Concerti armonici’ van Pergolesi zijn nog
twee of drie keer opgenomen
sinds ze worden toegeschreven
aan Unico Wilhelm van
Wassenaer, een Hollander,
godbetert! Op de concertprogramma’s komen ze heel wat
minder vaak voor.

Herontdekking
Het omgekeerde kan ook
gebeuren. De ‘Septem verba a
Christo in Cruce moriente prolata’ (de ‘Zeven kruiswoorden’),
die op verschillende manuscripten aan dezelfde Pergolesi
worden toegeschreven, werden
door musicologen van bij het
begin van de vorige eeuw
scheef bekeken. Dirigenten,
met name Hermann
Scherchen, dachten daar
anders over maar het kon niet
baten. Pas recent heeft weer
eens iemand de verschillende
handschriften geanalyseerd
en... tja, misschien toch wel?
Dirigent René Jacobs heeft
er prompt een opname van
gemaakt en betoogt in het bijbehorende boekje samen met
de ‘herontdekker’ Reinhard

Fehling dat de identiteit van de
maker eigenlijk niet uitmaakt.
De kwaliteit daarentegen! Van
Jacobs kun je dat aannemen;
wie is er beter geplaatst voor
dat oordeel dan een goed geïnformeerd uitvoerder? Van zijn
platenfirma minder; zonder de
naam Pergolesi had zij het
risico van de opname zeker niet
genomen. Een naam verkoopt,
de verzekering van hoge kwaliteit niet noodzakelijk.

Het werk van
een meester?
Zeker!
De ‘Zeven kruiswoorden’ is een
eigenaardig werk. Het hoort
thuis in een specifieke context
uit de Spaans-Napolitaanse
katholieke kerk, de ‘donkere
dienst’ op Goede Vrijdag. Dat
was een afwisseling van lezingen en gesproken of gezongen
beschouwingen over de doodsstrijd van Christus, die in een
schaars verlichte kerk plaatsvonden. In ons geval gaat het
om dialogen tussen Christus en
de ziel in tal van da capo-aria’s.
Het eerste wat opvalt is hoe
goed Pergolesi - als hij het al
geschreven heeft - zich in de
Napolitaanse muziektraditie en
-stijl inpast. Meer dan in dat
veel bekendere werk, het
‘Stabat mater’. Is dat een argument voor of tegen het auteurschap? Moeilijk te zeggen. Het
getuigt enkel van minder vernieuwingsdrang.
Is dit dus Pergolesi’s meesterwerk? Wellicht niet. Is dit
het werk van een groot meester? Zeker wel. Meer dan reden
genoeg om het uit te voeren en
op te nemen. Merci, René! (SM)
‘Septem verba a Christo in
Cruce ’ van Pergolesi (?)
werd uitgebracht bij
Harmonia Mundi.

l Paola Gardina (Dorabella), Juan Francisco Gatell (Ferrando), William Shimell (Don Alfonso), Andreas Wolf (Guglielmo)

en Anett Fritsch (Fiordiligi) zingen en acteren nagenoeg perfect in Mozarts opera in twee bedrijven . © JAVIER DEL REAL/AFP

Michael Haneke regisseert ‘Così fan tutte’ in Madrid

De hel van het huwelijk
Opera
lllll
Così fan tutte in het Teatro Real
in Madrid tot 17 maart, in de
Munt van 23 mei tot 23 juni.

Performance

Nogal wat mensen waren
ontgoocheld na de première van
Michael Hanekes Così . Zijn
vorige voorstelling, Don
Giovanni, was toch radicaler?
Dat is een vergissing. Het
radicale zit nu – net als in de film
Amour – in de details.

Performatik

STEPHAN MOENS

Uit-tips

Het blijft een omstreden beestje,
die performancekunst. Vaak wordt
ze gelinkt aan het extreme gebruik
van het menselijk lichaam, zoals in
het geval van de Bulgaarse performer Ivo Dimchev, die tijdens zijn
voorstellingen zijn eigen bloed verkoopt. De Brusselse biënnale
Performatik onderzoekt of er meer
aan performance art is dan haar
spektakelwaarde.
Op diverse locaties in Brussel.
kaaitheater.be/performatik.

Kinderexpo
Oozewiezewatte
‘Zakdoekje leggen’, ‘Kortjakje’...
Welk kind houdt niet van
deze liedjes? Maar wist je
dat sommige kinderliedjes en aftelrijmpjes al eeuwen
bestaan? Deze interactieve tentoonstelling laat u oude liedjes
(her)ontdekken en pluist de historische achtergrond van tien kinderliedjes en aftelrijmpjes uit.
Van 9u30 tot 17u in Hidrodoe,
Herentals, www.hidrodoe.be.

Pop
Sigur Rós
De Ijslanders zijn terug, en wel
met een portie postrock waar wij
bijzonder high van worden. Wie
benieuwd is naar de live-versie
van de songs van Jónsi & co op
het nieuwste album Valtari rept
zich naar Vorst Nationaal, waar
de band er hopelijk toch in zal
slagen om wat noordelijke intimiteit op te roepen - wat dat ook
moge zijn.
Om 20u in Vorst Nationaal,
Brussel,
www.vorstnationaal.be.

V

oor de première van
Così fan tutte in
Madrid stuurde regisseur Michael Haneke
een brief naar alle
premièregasten om
zich te verontschuldigen voor zijn afwezigheid: hij moest naar de Oscaruitreiking,
vanwege vijf nominaties voor Amour, en
“zo’n belangrijke gebeurtenis voor filmmakers mag ik niet missen.” Hij heeft er
één gekregen en als er een Oscar voor
opera zou bestaan, had hij hem ook
verdiend.
De setting is om te beginnen heel
spectaculair: een Italiaans palazzo, door
Don Alfonso met de smaak van een parvenu gerenoveerd. Links een enorme
koelkast met een onuitputtelijke voorraad drank, die constant en in grote hoeveelheden wordt aangesproken; rechts
de gang naar de in deze opera broodnodige slaapkamers. Achteraan een bordes dat uitziet op een tuin. Alfonso heeft
een feestje georganiseerd met de achttiende eeuw als thema. Sommigen,
waaronder hijzelf, hebben zich navenant gekleed, anderen niet, nog anderen
half. De belichting zorgt voor een feilloze overgang van stralende dag via
verleidelijke schemering naar vurige
nacht (kaarsen! open haardvuur!). Op

die ene dag leren de twee koppels in de
‘school van de geliefden’ – zo de ondertitel van de opera – de liefde kennen. Of
zijn het eerder de zijwegen van de
liefde? Of van de seksualiteit? Bij
Haneke blijkt: dat alles, en daarenboven
vooral het verschil tussen de liefde en
het huwelijk.

Cynisme
Want Haneke heeft Da Ponte’s dramaturgie een beetje omgebogen. Despina is
niet de meid van de zussen Fiordiligi en
Dorabella maar de echtgenote van
Alfonso. Zij is zeker twintig jaar jonger
dan hij en tussen beiden heeft zich een
relatie van wederzijdse vernedering ontwikkeld, die ongetwijfeld – zo wordt
toch gesuggereerd – op Alfonso’s misbruik bij het begin van hun relatie teruggaat. Wat Alfonso aan de twee jonge
koppels wil leren, is niet zozeer de
ontrouw van de vrouwen (“Ze doen het
allemaal”) maar de desillusie van het
huwelijk.
Cynisme is zijn overtuiging. De koppels, die nog waarachtige gevoelens
voor elkaar koesteren, moet die onzin
uitgedreven worden. Het is interessant
om te zien hoe Haneke met het element
van de maskerade omgaat: eventjes
dragen de jongens een valse snor en
hebben zij hun dassen in oriëntaalse
attributen omgevormd. Dat is genoeg;
in de volgende scène zijn zij weer zichzelf en toch gaat het spel voort. Wat de
meisjes weten, vermoeden of wensen,
doet voor Alfonso niet ter zake. Zijn psychologische manipulatie functioneert
hoe dan ook. En als hij als oplossing
voor het imbroglio dat hijzelf heeft aangericht, uiteindelijk het huwelijk aanreikt, dan is dat als straf en om hen mee
te sleuren in zijn eigen hel. Als dat al
niet radicaal is! En vooral: het geeft een
heel ander beeld van het huwelijk dan
Amour. Met dezelfde zin voor detail en

nuance toont Haneke hier de schaduwzijde.
Haneke is een grootmeester van de
gevoelens en ook hier is er nauwelijks
een aspect dat aan zijn controle is ontsnapt. Meer dan honderd jonge zangers
deden auditie om twee vrouwen en twee
mannen te vinden die zowel kunnen
zingen en acteren als er geloofwaardig
uitzien. Het kwartet (Anett Fritsch,
Paola Gardina, Andreas Wolf en Juan
Francisco Gatell) is dan ook nagenoeg
perfect.
Kerstin Avemo is als Despina in haar
zijden pierrot een geknakt vogeltje dat
een pantser om zichzelf heeft gesmeed.
Je kijkt plots anders naar de schilderijen
van Watteau. En William Shimell (die
ook al in Amour te zien
was als Geoff) is een Alfonso die wil
laten geloven dat hij de opperste rationaliteit en beheersing bezit maar die in
werkelijkheid een psychotische manipulator is.

Minpuntje
Het enige aspect waar Haneke voor
capituleert, zijn de buffo-restanten in de
opera: Despina verkleed als dokter en
notaris. Die scènes zijn erg conventioneel gespeeld; daar verandert ook de
tabletcomputer als genezende magneet
niets aan. Uiteraard zijn dat maskerades
binnen de maskerade. Maar in deze context had ook dat wreder gekund. Dat is
dan ook het enige minpunt van de
enscenering, die voor het overige een
absoluut meesterwerk is.
Dat kun je niet in dezelfde mate zeggen van dirigent Sylvain Cambreling, die
een – met de jaren iets zachter geworden – gedetailleerde Mozartstijl hanteert. Als deze voorstelling in mei naar
Brussel komt, zal hij de enige zijn die er
niet bij is, in De Munt dirigeren achtereenvolgens chef-dirigent Ludovic
Morlot en Thomas Rösner.

Met dezelfde zin voor detail en nuance
als in ‘Amour’ toont Haneke hier de
schaduwzijde van het huwelijk. Een
Oscar voor opera had hij ook verdiend

