MAANDAG 13 MAART 2017

D7

Muziektheater  Achter de hartenkreet uit Janáceks ‘Dagboek van een verdwenene’ laat Annelies van Parys nieuwe geluiden horen.

Flashbacks in de donkere kamer
Dagboek van een
verdwenene.
Muziektheater
Transparant

¨¨¨èè
Gezien op 11 maart in
Kaaitheater, Brussel.

W

aar staat de piano?
Het netjes neerslachtige
scènebeeld van Dagboek
van een verdwenene is de donkere
kamer van een fotograaf. Ontwikkel
bad en gootsteen, lichttafel vol nega
tieven, retroprojector, slaapbank,
backdrop. Straks zal hier muziek
klinken, maar hoe? Vrouw komt bin
nen, zet koffie, knipt een magneto
foon aan. ‘Listen’, zegt een mannen
stem. ‘Sit at the piano.’ Dan ineens
zie je hem staan, de vleugel als meu
belstuk. Via tape leert de vrouw zich
zelf op de toetsen een droef wijsje
spelen. ‘Ach, er is niets hier wat me
kan behagen.’ Als er nog lucht zat in

deze ruimte, is ze nu weggezogen.
Dagboek van een verdwenene, een
sterke maar curieuze liedcyclus van
Leos Janácek uit 1920, vertelt over
een dorpsjongen die zijn veilige le
ven vergooit voor de blik van een zi
geunermeisje. De verzen scheren ra
kelings langs Janáceks eigen trage
die: zijn levenslang in toom gehou
den passie voor een 37 jaar jongere
muze. Regisseur Ivo van Hove schuift
beide, elkaar spiegelende verhalen
ingenieus in elkaar. Met als raamver
telling de wroeging van een uitge
bluste, wegkwijnende fotograaf. Die
herinnert zich na de uitvaart van zijn
vrouw een onmogelijke jeugdliefde.

Acteur Hugo Koolschijn krijgt weer
werk van zijn jongere fantasiebeeld,
de viriele tenor Ed Lyon. Door de lie
deren van Janácek voor te stellen als
flashback of rêverie, winnen ze aan
nostalgie en zeggingskracht.

Te klein
Toch word je wat buitengesloten
voor het hartzeer van deze fotograaf.
Van Hove verzint een slimme slotscè
ne, waarin restanten van het ene le
ven gewisseld worden voor de as van
het andere. Loodzwaar, jawel, maar
niet aangrijpend. Daarvoor is het
leed van deze fotograaf te klein, te
particulier. Er staat ook weinig meer

Hugo Koolschijn (links) en de tenor Ed Lyon, in de voorstelling zijn jongere fantasiebeeld.

op het spel dan zijn verkropte ver
driet. Want uit de banale kiekjes die
we van hem te zien krijgen, rijst niet
het beeld van een groot gebroken
kunstenaar.
Wat deze enscenering voor heeft, is
de muziek die Annelies Van Parys
erbij componeerde. De toegevoegde
waarde is groot, raadselachtig,
prachtig. De bestaande passages
voor vrouwenstemmen werkte ze uit
tot volwaardige tegenstemmen, die
de mannelijke gewetensangst van Ja
nácek binnenstebuiten keren. Het le
vert een partituur op die een breed
publiek en een lang leven verdient.
TOM JANSSENS
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Groeipijnen van een dwerg

Elvis Costello gaat naakt

Comedy  Geplaagd door ziekte en zenuwen zette William Boeva

Pop  De zanger, zijn gitaar en een vat vol vermakelijke anekdotes:

toch een heerlijke première neer van zijn tweede solovoorstelling.
Reset.
William Boeva

¨¨¨¨è
Gezien op 10 maart
in De Werft, Geel.
Op tournee.

D

at hij geen onetrick
pony is, wisten we al
van zijn eerste show.
Ja, William Boeva speelt zijn
gestalte en gebreken onbe
schaamd uit, maar hij houdt
ons tegelijk een spiegel voor.
Hij vertelt zonder complexen
dwergengrappen, maar haalt
die ook meteen weer onderuit
of integreert ze in zijn verhaal.
In Reset diept hij dat span
ningsgebied verder uit met
goed uitgewerkte sketches, ge
durfde thema’s (toiletproble
men, pedofilie) en onweer
staanbare imitaties van par
fumverkoopsters, rijinstruc
teurs en pratende strontvlie
gen, regenwormen en spin
nen. In deze comedian schuilt
een veelbelovend komisch ac
teur, met een arsenaal aan

William Boeva bij zijn telraam.
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stemmetjes, gebaren en mi
miek.
De voorstelling heeft een
heldere structuur, uitvergroot
maar evengoed gerelativeerd
door het immense telraam dat
Boeva laat aanrukken. (Tho
mas Smith doet het in zijn
nieuwe show met reusachtige
kleurpotloden.) De human
interestvragen van een gemak
zuchtige journaliste gebruikt
hij als kapstok. De twee toe
schouwers die hij op het podi
um haalt, leveren niet echt een
meerwaarde, maar de interac
tie verbindt Boeva nog meer
met zijn publiek.
Choqueren doet en wil hij
niet, terwijl hij toch best open
hartige en soms pijnlijke din
gen vertelt. Als iemand met
zijn genetische afwijking dit
soort zaken op café onver
wachts in de groep zou gooien,
zou er weleens een gênante
stilte kunnen vallen. Boeva
transformeert de niet altijd
rooskleurige realiteit van zijn
bestaan in een warm, grappig
betoog, met een zak vol top
grappen en genoeg scherpe
kantjes om de rock’nroll van
zijn leren vest te rechtvaardi
gen.
KAREL MICHIELS

daarmee entertainde Elvis Costello de Roma langer dan twee uur.
Detour.
Elvis Costello
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Gezien op 11 maart in
de Roma, Antwerpen.

N

íét onder de indruk
zijn van dit soloconcert
was geen optie. Elvis
Costello spreidde zijn vak
manschap met verbazend ge
mak tentoon en diepte meer
dan één klassieker uit zijn lij
vige catalogus op. Die klassie
kers kregen we in gestripte
versies te horen, want ‘Detour’
draait om niets meer dan de
zanger en zijn gitaar.
De show is een terugblik op
Costello’s carrière in de pop
muziek, met zijstappen naar
de carrière van zijn vader, de
trompettist en zanger Ross
MacManus. Hoe populair die
destijds was, bleek uit anekdo
te nummer zoveel die Costello
uit zijn glimmend rode hoed
toverde: op de affiche van de
Royal Variety Performance in

Elvis Costello zonder franje.
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1963 stond Ross MacManus
enkele plaatsen hoger dan...
The Beatles. (Tijdens datzelf
de concert schoffeerde Len
non de leden van het Britse ko
ningshuis door hen aan te ma
nen ‘hun juwelen te laten ram
melen’ in plaats van in hun
handen te klappen.)
Costello zette een indruk
wekkende collectie gitaren in
om met sfeer en klank te spe
len. Zo kreeg ‘Church under
ground’ een filmnoirsfeertje
en ‘Piece, love and understan
ding’ een scherpe elektrische
sound. Aan de piano bracht hij
een soulvolle cover van Sam &
Daves ‘I can’t stand up for fal
ling down’. ‘Alison’ zong hij
dan weer zonder microfoon,
wat het publiek verleidde tot
zachtjes meezingen.
Dat spel met sfeer en klank
moest de aandacht afleiden
van het gebrek aan een ritme
sectie, en dat deed het meestal
ook. Maar daardoor kwam wel
veel nadruk te liggen op Cos
tello’s unieke stemgeluid. En
hoewel we dat nasale vibrato
kunnen smaken, loerde na dik
twee uur toch een overdosis
om de hoek. Waar voor je geld
wel, die acht bisnummers.
FLOOR DECKX

