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weekend

De balans
Dirk Brossé

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Muziek is mijn wapen. Een vriend. Een taal die

me nooit in de steek laat. Een tool om me uit

te drukken en te onderscheiden, be-

vestiging te krijgen ook. Op school was

ik een eenzaat. Ik had altijd een instru-

ment bij, waar ik tijdens de middag op

oefende. Anderen lachten ermee - het

was de tijd van Alice Cooper, Slade en

10cc. Maar muziek geeft mijn leven zin.

Materieel zijn er de objecten die ik ver-

zamel. Instrumenten, maar ook stenen.

Stenen zijn miljoenen of miljarden jaren oud,

waren ooit deel van iets anders, en blijven ver-

anderen. Er zijn stenen die me erg ontroeren.’

Wie heeft in u geïnvesteerd? 

‘Mijn ouders geloofden niet in een muzikale

toekomst, maar uiteindelijk lieten ze me doen.

Ik moest er wel voor vechten. En er is Octave

Landuyt, inmiddels 94, die in mijn dorp woont.

Begin jaren zeventig, toen hij wereldwijd expo-

Het Chamber Orchestra of Philadelphia verlengt het con  -
tract van Dirk Brossé (56). Tot het seizoen 2021-2022 blijft 
hij er muziekdirecteur en chef-dirigent. Hier maakt de wereld-
vermaarde componist en dirigent zijn persoonlijke balans.

seerde, gaf hij me eens een lift. Ik was 14 en

had mijn trompet bij. Die conversatie van vijf

minuten in zijn grote BMW veranderde mijn

wereld en was het begin van een vriendschap.

Maar mijn successen zijn meer gebouwd op

georkestreerde tegenkanting dan op hulp. De-

cennialang was ik gefrustreerd doordat men-

sen bewust deuren dicht hielden. Nu ben ik

hen dankbaar: door hun venijnige streken sta

ik waar ik sta.’

Investeert u in anderen?

‘Ik geef al dertig jaar les aan het Conservato -

rium in Gent. Wat ik ervoor betaald krijg, is pea-

nuts. Ik neem veel van die jonge mensen, maar

geef hun ook veel. En zeg altijd de waarheid

aan wie geen toekomst heeft in de muziek. En-

kele jaren geleden contacteerde een 13-jarig

meisje me op Facebook. Ze wilde voor mij viool

komen spelen. ‘Je moet maar durven’, dacht ik.

Ik ontving haar. Sindsdien nodig ik haar gere-

geld uit om solo te spelen met orkesten.’

Wie zit in uw raad van bestuur? 

‘Meestal broed ik mijn eieren zelf uit. Mijn raad-

gevers zijn op één hand te tellen. Het zijn eru-

diete maîtres à penser die nooit zeggen wat 

ik moet doen of laten, maar me het eens an-

ders laten bekijken. Octave Landuyt, Frank 

Van Laecke, mijn partner Claire (Tillekaerts, 

CEO van Flanders Investment & Trade, red.), 

en twee mensen die liever anoniem blijven.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Doordat ik hyperactief ben en de lat soms 

te hoog leg, ben ik geregeld ontgoocheld in

anderen. Claire herinnert me er vaak aan dat

mijn norm abnormaal is, niet die van hen. 

Maar helaas zijn er ook slechte mensen. 

Van één dacht ik ooit: ‘Jij mag doodvallen.’ 

Er is ook een lijstje van mensen die ik heb af -

geschreven om mezelf te beschermen.’

Gaat u vaak in het rood? 

‘Ja. Twintig jaar lang sliep ik vier, vijf uur per

nacht en kreeg ik signalen dat ik roofbouw 

op mijn lichaam pleegde. En op vriendschaps-

en familiebanden. Het genereerde keiharde

confrontaties en onherstelbare schade. 

Ik heb geleerd ermee te leven. Sinds mijn 

16de leid ik het leven dat ik wilde leiden. 

De eerste lenteprikkels missen omdat ik 

met de gordijnen dicht zit te componeren

hoort daarbij. De voldoening vanbinnen is te

groot.’

Is uw balans in evenwicht?

‘Haast alle potentiële vrije tijd gaat naar werk.

Gelukkig leeft Claire even hectisch. Mijn levens-

wijze is niet veranderd door wat ons in 2013 is

overkomen (de moord op Tillekaerts’ dochter

Aurore tijdens de Gentse feesten, red.). De om-

gang met Claire en haar jongste dochter Camil-

le is wel nog intenser geworden.’

BERT VOET

Stenen 
kunnen 
me erg 
ontroeren.

Mijn successen
zijn meer
gebouwd op
georkestreerde
tegenkanting
dan op hulp.

De ultieme paringsdans van Mozart

KOEN VAN BOXEM
PARIJS

Z
e leek even van haar melk
toen ze na de voorstelling 
op het podium stapte en een
deel van het Parijse publiek
boe begon te roepen, snel
overstemd door het bravo

van de rest van de zaal. Wat zouden de
boeroepers Anne Teresa De Keersmaeker
kwalijk hebben genomen? Moeilijk te zeg-
gen. Behalve dat ze misschien niet waren
voorbereid op een nieuw soortige kunst-
vorm: de ultieme symbiose van opera en
dans. Ze hadden het nochtans kunnen we-
ten. De Keersmaeker zoekt altijd de grens

op waar muziek en dans elkaar in een
nieuwe paringsdans proberen te vinden.
Met ‘Così fan tutte’ van Wolfgang Ama-
deus Mozart, gecomponeerd in 1790, gaat
ze heel ver.
Het kan wat contradictorisch lijken,

maar in de lezing van De Keersmaeker
staat de muziek van ‘Così fan tutte’ cen-
traal. Op het podium in de Opera Garnier
is geen decorstuk te vinden, op een paar
flessen sterke drank aan de zijkant na. Al-
les is wit: de vloer, de muren, de panelen
van plexiglas aan de zijkant, het felle licht.
Nergens is er afleiding, tenzij centraal op
de witte vloer, maar dan moet je al goed
kijken. Daar heeft De Keersmaeker een
veelkleurig geometrisch schema getekend.
Het is het grondplan waarlangs de dansers
bewegen. 
Het decor en de scenografie zijn ont-

worpen door Jan Versweyveld, de artis -
tieke partner van Ivo van Hove. Ook prach-
tig zijn de kostuums van An d’Huys, die al
meer dan 25 jaar voor De Keersmaeker
werkt. De kostuums veranderen gaande-
weg  van kleur en zijn de subtiele motor
van de persoonsverwisselingen in de ope-
ra. Aan het einde draagt iedereen goud,
wat perfect accordeert met de versieringen
van de operazaal.

Cynische afrekening
Op het eerste gezicht lijkt de opera een
wat sullige komedie. Maar eigenlijk is hij
een cynische afrekening van Mozart en
zijn tekstschrijver Lorenzo da Ponte met
alles wat kan misgaan in de liefde. De kwa-
de genius is de al wat oudere en gelouter-
de Don Alfonso. Hij stelt zijn twee jonge
vrienden Guglielmo en Ferrando voor met
een weddenschap de trouw van hun twee
vriendinnen te testen, de zussen Fiordiligi
en Dorabella. De twee mannen rekenen
zich rijk en gaan de weddenschap aan, in
de overtuiging dat hun liefjes nooit zullen
bezwijken voor de charmes van een ande-
re man. Maar ze misrekenen zich.
‘Così fan tutte’ heeft lang de reputatie

gehad een vrouwonvriendelijke opera te
zijn. Het mag dan ook verbazen dat een 
feministe als De Keersmaeker net dit werk
van Mozart koos. Maar voor haar zijn niet
de vrouwen de zwakke figuren, maar de
mannen. Zij bijten in het stof. Als je het zo
beschouwt, is ‘Così fan tutte’ net een opera
die de seksuele vrijheid van de vrouw voor
het eerst bejubelt. Dat hebben Mozart en
De Keersmaeker dan  gemeen: ze verken-
nen de onbekende wereld. 
In haar versie koppelt De Keersmaeker

een danser van Rosas aan elk van de zes
hoofdpersonages. Het begin van de opera
is veelzeggend voor hoe ze daarmee aan
de slag gaat. In een halve cirkel staan 
de twaalf spelers op het podium. Je moet 
al erg goed kijken wie de zangers zijn. 

De magie schuilt in het samenspel van
dans en muziek. 
De Keersmaeker krijgt veel gedaan van

haar zangers. Soms weet je niet wat je ziet.
De heren Guglielmo en Ferrando lopen,
draaien en kronkelen terwijl ze zingen,
alsof zij de dansers zijn. Hun alter ego’s kij-
ken langs de zijkant geamuseerd toe. Maar
net zo goed gaan zanger en danser met el-
kaar in dialoog. De danser als klankbord
voor de zanger. De danser die de zanger
meesleept in zijn beweging. 

Nooit opdringerig
De prachtige danspartijen van De Keers-
maeker vertellen het verhaaltje niet cho -
reografisch na, ze plaatsen het eerder in
een nieuw perspectief. Voor de pauze,
wanneer de twaalf vaak samen op het po-
dium staan, volgt het ene sublieme ensem-
ble het andere op. De bewegingen zijn
vaak subtiel. Soms volstaat een korte draai
van een heup. 
Want laat er geen misverstand over be-

staan: De Keersmaeker heeft van de opera
‘Così fan tutte’ geen dansvoorstelling ge-
maakt. Mozarts muziek krijgt alle ruimte
om te schitteren. In het tweede deel zitten
enkele hartverscheurende aria’s.  Als Fior-
diligi haar smartelijke aria ‘Per pietà, ben
mío, perdona’ zingt, danst haar alter ego
helemaal achteraan op het podium. Dans
wordt nergens opdringerig, maar geeft
een eigen kleur aan het verhaal en de mu-
ziek.

Door de prachtige mise-en-scène zou
je haast vergeten dat dirigent Philippe 
Jordan en het orkest net zo’n grote bij -
drage leveren als De Keersmaeker. Het 
orkest vertolkt Mozarts partituur erg ver-
fijnd. Jordan last vaak - allicht op verzoek
van De Keers maeker - korte pauzes in 
tussen de aria’s en ensemblestukken. 
Een kwestie van de spanning op te bou-
wen.
De Keersmaeker werkte anderhalf jaar

aan dit project. In een kort toespraakje na
de voorstelling zei ze, ietwat verrassend
voor een feministe, dat een opera re gis -
seren eigenlijk niets voor een vrouw is. 
‘Je moet te veel Napoleon spelen.’ Ze ver-
gist zich. Het is wel iets voor vrouwen.

Het samenspel is compleet: moeilijk te zeggen wie de dansers en wie de zangers zijn. © AGATHE POUPENEY

Ook al dacht een deel van het Parijse
publiek er anders over, Anne Teresa 
De Keersmaeker bereikt met haar versie
van ‘Così fan tutte’ een nieuwe mijlpaal.
Mozart is het daar vast mee eens.

De Keersmaeker 
en Mozart hebben 
één ding gemeen: 
ze verkennen de 
onbekende wereld.

Afspraak in 
de bioscoop

In de Opera Garnier in Parijs 
zijn alle voorstellingen van ‘Così
fan tutte’ uitverkocht. In septem-
ber wordt het werk al hernomen,
maar plannen om de opera naar
België te brengen zijn er voorlo-
pig niet. Op 16 februari wordt
‘Così fan tutte’ wel uitgezonden 
in de UGC-bioscopen wereldwijd.
In België zijn dat die van Ant -
werpen en Brussel (Brouckère).
Informatie vindt u op nl.vival -
opera.be. Op 23 februari is er ook
een uitzending op mezzo.tv.
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