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De voorstelling duurt circa 2 uur en heeft geen pauze.

hans kesting, halina reijn | amsterdam 2008

synopsis

De zakenman Baptista Minola heeft twee
dochters: de bekoorlijke Bianca en de brutale
Katharina. Katharina is de schrik van elke man,
een feeks, die met woorden en daden iedereen
om haar heen angst in weet te boezemen. Door
haar reputatie wil geen man met haar trouwen.
Haar zus Bianca daarentegen heeft aanbidders
bij de vleet. Zij is gehoorzaam en voegt zich
naar de eisen van haar vader. Baptista heeft
echter beslist dat niemand Bianca trouwt
voordat er voor Katharina een echtgenoot
is gevonden. Tegen ieders verwachting in
verschijnt Petruchio. Een man met het karakter
van een orkaan. Hij is bereid om Katharina
te trouwen als de bruidsschat hoog genoeg
is. Maar Katharina wijst hem af. Vanaf dat
moment stelt Petruchio alles in het werk om
haar te veroveren en te temmen als een dier,
totdat ze zich aan hem overlevert. Helemaal en
onvoorwaardelijk.
Parallel aan het verhaal van Katharina en
Petruchio ontwikkelt zich de hofmakerij van
Bianca. Haar aanbidders hebben een listig plan
bedacht om haar te veroveren. Het contrast
tussen beide verhaallijnen werpt de vraag op
welk van de relaties de mooiste toekomst
tegemoet ziet. Daarbij is één ding zeker:
Petruchio en Katharina hebben hun verlangens
tot op de bodem uitgezocht.
hugo koolschijn, fred goessens, roeland fernhout, karina smulders | amsterdam 2006
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William Shakespeare (1564-1616) schreef
Het temmen van de feeks rond 1590. Deze
komedie lijkt in eerste instantie een nogal
rauwe farce, bedoeld om een breed publiek
te vermaken. Maar onder die komische
laag wordt een andere realiteit zichtbaar.
Shakespeares theater heette niet voor
niets The Globe: dat wat zich in het theater
afspeelde was een weerspiegeling van de
samenleving.
Het temmen van de feeks vindt zijn
oorsprong in de traditie van volksvertellingen.
Shakespeare is de eerste die de feeks
menselijke trekken geeft. Hij portretteert haar
niet alleen in relatie tot haar echtgenoot,
maar geeft haar ook een vader en
plaatst haar zelfs in een tamelijk scherp
gedefinieerde gezinssituatie. Een moeder
ontbreekt en de vader is niet in staat het
gezin te koesteren. Niet de liefde voor zijn
dochters, maar financiële afwegingen zijn
bepalend voor zijn gedrag. Daarin ligt ook het
kritische commentaar op de samenleving. Bij
het uithuwelijken van zijn dochters is geld de
enige factor van betekenis.
Maar weinig toneelstukken zijn zo omstreden
als Het temmen van de feeks. Door de jaren
heen is het verhaal door theatermakers op
uiteenlopende manieren geïnterpreteerd.
Voor sommige is het een schoolvoorbeeld
van vrouwenonderdrukking, maar volgens
anderen gaat het stuk over een speelse
afspraak die twee geliefden hebben
gemaakt, om de omstanders met de nodige
ironie in de maling te nemen. Weer anderen
zien het als een perfecte balans, een
uitwisseling van pure liefde die gebaseerd is
op de bereidheid alles voor de ander over te
hebben.

amsterdam 2006

hélène devos | amsterdam 2011

Laten we verder gaan,
nu we zo ver zijn gekomen.
- Katharina

fred goessens, halina reijn, hans kesting | amsterdam 2006
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regie

‘Het temmen van de feeks is niet alleen
een liefdesdrama, maar ook een stuk met
onverholen kritiek op de samenleving. De stad
Padua, waar Het temmen van de feeks zich
afspeelt, wordt gedreven door economische
principes, zonder visie op de toekomst; een
stad die zich profileert als tolerant, rijk en
intellectueel. De stringente normen en waarden
die gelden zijn er vooral om economische
belangen veilig te stellen. De drang van
mensen naar anarchie, naar een fundamenteel
ander, eigen leven is op deze manier keurig
gekanaliseerd. Onder het masker van tolerantie
en civilisatie gaat een gewetenloze samenleving
schuil waar het doel alle middelen heiligt. Het
verhaal van Petruchio en Katharina legt bloot
dat de mens zichzelf en de ander in zijn ware
aard moet erkennen en respecteren om tot een
werkelijk harmonische samenleving te komen.’

halina reijn, hans kesting | amsterdam 2008
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‘Het temmen van de feeks is een heel
gebalde voorstelling waarin heel veel energie
in een korte tijd vrijkomt. Twee verhalen
klinken door elkaar, het ‘mooie’ huwelijk
van Bianca en het ‘mislukte’ huwelijk van
Katharina. In de scenografie komt dat thema
terug: de verschillende verhaallijnen vinden
simultaan plaats. Uitgangspunt was een foto
van Wolfgang Tillmans. We creëerden een
industriële ruimte, met een strak grid van zuilen,
als een bos dat steeds dichter wordt. Daarin
bevindt zich ook een ruimte waarin Bianca
haar ‘muzieklessen’ volgt. We wilden absoluut
vermijden dat we tijd zouden verliezen met
onnodige scènewisselingen: van het ene huis
naar het andere, van een straat, naar een plein.
Daarom is een ‘eenheidsruimte’ ontworpen, die
voldoet aan alle locatievragen van Shakespeare.
De ruimte heeft bijna de vorm van een stad,
maar ook van een appartement in diezelfde
stad: een macrokosmos en microkosmos
ineen.’
hugo koolschijn, halina reijn, stef aerts, alwin pulinckx, dennis rudge, leon voorberg, eelco smits | amsterdam 2008
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