
Alice Coltrane in 2004 met haar zoon ravi voor een foto van haar man John. foto GEtty iMAGEs

TROUW WoENsdAG 8 NovEMbEr 2017    15

RECENSIES

Geslaagde
eerste regie

Uit HEt LEvEN 
vAN MArioNEttEN 
Toneelgroep Amsterdam,
regie Nanouk Leopold
HHHHH

Hij lijkt in het niets te kijken maar
zijn blik verraadt een binnenwereld
vol kwellingen en demonen. Het
beeld van acteur Eelco Smits’ boven-
lijf en gezicht wordt groot geprojec-
teerd op het achterdoek terwijl hij er
zelf op zijn rug onder ligt, klein en
nietig. In ‘Het leven van marionet-
ten’ van Toneelgroep Amsterdam,
waagt filmregisseur Nanouk Leopold
zich voor het eerst aan een theater-
regie. Daarbij maakt ze slim gebruik
van haar ervaring met film: zelden
zie je zulke intense en subtiele film-
fragmenten zo goed samenvallen
met de acteurs op de speelvloer.
Leopold koos – op zich weinig ver-
rassend – voor een bewerking van
een film van Ingmar Bergman. Dit
past prima in de lijn van artistiek di-
recteur Ivo van Hove, die zich al aan
meerdere Bergman bewerkingen
waagde. Het gegeven is gelukkig wel
interessant: Peter, een succesvolle
zakenman, aardig en getrouwd met
een leuke vrouw, verkracht en ver-
moordt een prostituee. De vraag hoe
een man van aanzien, sociaal gezien
zeer geslaagd, tot die daad kan ko-
men, staat in het stuk centraal. Het
is een subtiel opgebouwde verken-
ning van de psychologie van de da-
der, geraffineerd ingekleurd door de
mensen om hem heen. 
Vooral de relatie met zijn vrouw Ka-
tharina, een manipulatieve, zelfinge-
nomen en weinig empathische ac-
trice, indringend gespeeld door Janni
Goslinga, drijft Peter tot zijn wan-
hoopsdaad. Maar ook haarscheuren
in de relatie met zijn eenzame moe-
der (Celia Nufaar) worden zichtbaar.
Daarnaast hebben zijn
(schijn)vriend en psychiater Mogens
(onderkoeld en een tikje smerig ge-
speeld door Bart Slegers) en homo-
vriend Tim (met geraffineerd, pijn-
lijk-humoristisch spel van Hugo
Koolschijn) belangrijke invloed op
Peters psychische stabiliteit. Maar
zijn grootste vijand zit in hemzelf:
de angst voor controleverlies. Dat
maakt Eelco Smits met zijn wanho-
pige blikken en breekbaar lichaam
pijnlijk invoelbaar. 
Nanouk Leopold koos voor een so-
bere maar krachtige vormgeving:
een metershoog doek met ronde
hoeken omspant de speelvloer. Af en
toe komen er tl-buizen of een pro-
jectiescherm naar beneden, maar de
meeste effecten worden bereikt met
felgekleurd licht en een dreigend
zoemende soundscape. Zo krijgt het
geheel met minimale middelen een
indrukwekkende sfeer. Al met al le-
vert Leopold een spannende en sub-
tiele eerste theaterregie af. De bij-
zonder gelaagde personages en de
gewelddadigheid die her en der
zichtbaar is, maken nieuwsgierig
naar een volgende voorstelling met
nog meer voor experiment.
Sara van der Kooi

LE GUESS WHO? GAAT VER VOORBIJ DE RAFELRANDJES

Naast haar muziek is Alice Coltrane
om nóg een reden de uitgelezen ar-
tiest om door Le Guess Who?
(LGW) in de schijnwerpers te wor-
den gezet. Want net als Coltrane
heeft het festival een broertje dood
aan genre-indeling. Morgen barst
het los, in de binnenstad van
Utrecht, de tiende editie van het
muziekfestival dat zichzelf om-
schrijft als ‘anders’. Pop, jazz, klas-
siek, een twaalf uur durende ge-
luidsbrij? Alles kan. LGW gaat bru-
taal voorbij de rafelrandjes van de
popmuziek. Het festival heeft zich
opgewerkt tot vaste prik voor elke
zichzelf serieus nemende muziek-
avonturier. Het is soms wel erg seri-
eus, zo zal een artiest als Mount Ee-

rie niet vaak wegkomen met zijn ei-
senpakket: dat bezoekers zich van
tevoren aanmelden; ze een kwartier
voor aanvang aanwezig zijn en dat
de bar dicht gaat ‘wegens de emo-
tionele lading’ van de show. Aan
headliners doet LGW niet, wél affi-
cheert het een aantal artiesten die
met de organisatie meedenken over
de programmering. Je zou haast
denken dat de programmeurs lui
achterover leunen, want haast meer
artiesten zijn wel ‘gecureerd’ dan
niet. James Holden, Shabazz Pala-
ces, Perfume Genius, Grouper en
Han Bennink zijn de belangrijkste
van deze ‘curatoren’, die vanzelf-
sprekend zelf ook zullen optreden.
Programma: www.leguesswho.nl

eerste platen kan ze nog beschikken
over het puikje van de vooruitstre-
vende jazzmusici en vooral saxofonist
Pharoah Sanders (die niet toevallig ove-
rigens ook op Le Guess Who? speelt)
heeft met zijn markante en warm-spiri-
tuele geluid een essentiële inbreng.
Maar het zijn nauwelijks nog solo’s.
Elke noot maakt overduidelijk deel uit
van het grotere geheel.

Extatisch
Het extatische is voor een deel ook wat
de muziek van Alice Coltrane zo moei-
lijk maakt. Eigenlijk wordt alles erdoor
bijzaak. Het is muziek die alle aandacht
vraagt, maar ook muziek die onvoor-
stelbaar veel geeft. Zoals een verwon-
dering die niet wegebt, een fascine-
rende eigenzinnigheid die niet ver-
vaagt.


