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■ Juwelenset van antracietkleurige kristallen met een
zwart roosje

■ Prachtige halsketting (40cm, met verlengstuk van 5cm)
■ Elastische armband (rekbaar tot 16cm)
■ Oorbellen (lengte 1,7cm)
■ Nikkelvrij en antiallergisch
■ Niet in de handel verkrijgbaar

Bestel nu op www.standaardshop.be

€29,95
i.p.v.

€89,95

JUWELENSET
TWICE AS NICE

halsketting + armband + oorbellen
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VA N  O N Z E  R E DACT EU R

GEERT SELS
LUIK De wereldtentoonstel-

ling komt dan niet naar Luik,
maar Toneelgroep Amsterdam
wel. Het was onvertoond dat de
groep er in première ging met Na
de repetitie/Persona, een double
bill met werk van Ingmar Berg-
man. Van de Zweedse grootmees-
ter bewerkte Ivo Van Hove eerder
de tv-reeks Scènes uit een huwe-
lijk tot een theatermarathon en
hij leverde een verbijsterende re-
gie af van Kreten en gefluister.
In vergelijking met die produc-
ties is Na de repetitie/Persona in-
timistisch. Toneelgroep Amster-
dam kon een brugje leggen tus-
sen een oud werk als Persona, uit

1966, volop in Bergmans crisisja-
ren en in zijn magische periode,
en het veel bedaagder Na de repe-
titie uit 1984. Het houdt steek om
die stukken na elkaar te monte-
ren.
De avond begint met Na de repeti-
tie. De jonge actrice Anna wil de
theaterwereld inpalmen met
haar eerste grote rol. Met de pre-
mière in zicht is ze de pedalen
kwijt. Over de middag loopt ze
vertwijfeld langs bij de regisseur.
Vanaf dan is het genieten van de
talloze biografische verwijzingen
naar Bergman: hij zát altijd wel
ergens te werken, hij ís Strind-
bergs Droomspel een leven lang
blijven regisseren en ja, hij zag
zijn actrices zo graag dat ze

meestal zijn maîtresses werden.

Woordenduet

Het eerste deel speelt in een ka-
mertoneelopstelling. Drie grijze
wanden verbeelden een repetitie-
lokaal, alle attributen zijn bela-
den met historiek uit vroegere
voorstellingen. Tegen een achter-
grond van meta-theatrale bevin-
dingen – tiens, wat dacht die
Bergman toch klassiek over to-
neel – ontspint zich een woorden-
duet. Twijfel, nervositeit, gerust-
stelling, uitdaging, woede en ver-
wijten nemen achtereenvolgens
de overhand. Constant hangt er
seks in de lucht. Uiteindelijk ook
in de sofa.
De acteurs springen mee in de
maat van de wisselende stemmin-
gen. In de vertolking van Gijs
Scholten van Aschat heeft de re-
gisseur een rijp overwicht. Zijn
gevoelens zijn overtuigend, maar
eendimensionaal ingekleurd.
Zelden zie je hem twijfelen of bre-
ken. Karina Smulders bedient
zich in haar rol van actrice vooral
van de volumeknop. Ze evolueert
van piepend onderdanig naar een
razende furie. Kwam ze nu eigen-
lijk om raad vragen of haar regis-
seur verleiden?
En dan is er plots de moeder van

Anna, met wie de regisseur zo
vaak samenwerkte en ook een re-
latie had. Als een wig drijft de
herinnering aan haar zich tussen
hen in. Ook zij klampte zicht ooit
in paniek vast aan de regisseur.
Na een carrière vol successen is ze
een podiumangstig diertje. Ma-
rieke Heebink speelt haar met
lichte radeloosheid, ietwat aan-
geschoten en verlept. Net als bij
de dochter speelt Brian Eno op de

klankband: ‘Here we are, stuck by
this river.’ Ze zijn vastgelopen.
Het stuk maakt een mooie cirkel-
vorm.

Versmeltende personages

In Persona zien we wat er van de-
ze vrouw geworden kan zijn. Zie-
hier het theaterwrak Elisabeth.
Na een kortsluiting in haar hoofd
heeft ze alle rollen opzijgelegd
(moeder in het leven, Elektra op

Theater of toch
maar het leven?
De eerste wil het woord nemen, de
tweede vlucht in stilzwijgen. De eerste
barricadeert het leven tussen theater-
muren, de tweede keert ernaar terug.
‘Na de repetitie/Persona’ toont een
snijdend dilemma.

Met een podiumvullend waterbassin wordt de scène omgetoverd in een weids 

TONEELGROEP AMSTERDAM MONTEERT TWEE STUKKEN INGMAR BERGMAN AAN ELKAAR
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SHOWCASE
LIVE INDEQ-STUDIO’S

Nu donderdag speelt EMELI SANDÉ een exclusieve showcase met al
haar hits ennieuwenummers uit haaralbumOURVERSIONOFEVENTS.
Ticketswin je enkel bij Q-music.

toneel) en zich in haar veilige,
stilzwijgende zelf opgesloten.
Eerst ligt ze, net een homp vlees à
la Francis Bacon, op een zieken-
huisbed. Later zal ze op een ei-
land geleidelijk weer tot (het) le-
ven komen.
Voor die ommekeer pakt ontwer-
per Jan Versweyveld uit met ‘le-
vende scenografie’. Hij laat de
muren van de gesloten theater-
setting openklappen, waarna

zich een weids natuurtafereel
ontvouwt. De actrices staan nu op
een vlonder te midden een podi-
umvullend waterbassin. Met zijn
evocatie van de natuur brengt
Versweyveld een ode aan het the-
ater: aan de zijkanten staan wa-
terboilers, mistspuiters, lichtbak-
ken en windblazers. De besloten-
heid van het toneel komt tegen-
over de uitgestrektheid van het
leven te staan.

Naar verluidt raakte Bergman bij
August Strindberg gefascineerd
door personages die met elkaar
versmelten. Dat blijkt ook hier.
Marieke Heebink speelt Elisabeth
vanuit een suffe verdwazing, al-
tijd een paar tellen na de feiten.
Haar zwijgen wordt volgepraat
door een verzorgster, die uitein-
delijk ook haar rol zal invullen en
in haar plaats de trauma’s uit het
verleden blootlegt. Magische per-
sonageversmeltingen horen op
zich al eerder thuis in het symbo-
lisme, en nog een portie psycholo-
gische diepgraverij maakt het er
niet lichter op. Karina Smulders
werkt zich met de moed der wan-
hoop door haar tekst, maar de in-
tensiteit van het eerste deel wordt
nooit geëvenaard.
Theater of het leven? Toneelgroep
Amsterdam houdt zichzelf een
spiegel voor, met een knap twee-
luik waarvan de delen voortdu-
rend naar elkaar verwijzen. On-
danks de vormelijke brille biedt
het vrij klassieke inlevingsspel
geen treffende repliek op de
zwaarte.

‘Na de repetitie/Persona’, vanaf
13/12 in Amsterdam, 31/1 tot 3/2 in
De Singel (Antwerpen), 31/5 tot 2/6
in Kaaitheater (Brussel).
★★★✩✩

natuurtafereel. © Jan Versweyveld 

Besloten
kunstwereld
staat tegenover
weidse natuur

COMEDY

Het leven zoals het
zeker niet is
Walter Baele. 
Gezien op 6/12 in De Stroming,
Evergem. De komende maanden op
tournee door Vlaanderen. 
★★★★✩

Je zou bijna zweren dat het echt
Elio Di Rupo is die in zijn zwem-
broek staat te paraderen op het
podium, ook al omdat Walter
Baele zijn Nederlands zo treffend
parodieert. Maar zet die half-
naakte man een mijter op en
plots staat daar, met een galmen-
de stem vanuit de hemel, wijlen
Michel Daerden. Van een fysieke
gelijkenis is nauwelijks sprake en
toch komt de roemruchte Luikse
politicus helemaal tot leven, met
zijn dronken stem en brede smile.
Ook voor zijn succesnummers uit
Tegen de sterren op heeft Baele
geen noemenswaardige attribu-
ten nodig. Prins Filip, Greet De
Keyser, Adrie Koster: de perfect
geïmiteerde, zij het licht over-
trokken stemmen en accenten
volstaan om het publiek meteen
mee te krijgen. Davy Brocatus
krijgt een iets grotere rol toebe-
deeld in deze voorstelling.
Die brengt een groep mensen sa-
men die op een warme zomerdag
in Mariakerke gefilmd worden
door Google Streetview, toevallig
allemaal in een redelijk gênante
situatie. Naast de sterren en BV’s
verschijnen op de begrafenis van
de door iedereen geliefde Gilbert
ook een handvol lokale figuren,
onder wie Martin Rigolle, een ty-
petje dat Baele al vaker heeft op-
gevoerd, en Rosa Vermeulen, ooit
de ster van de zondagse tv-avond,
nu zonder vermomming maar
door het publiek wel onmiddel-

lijk herkend en warm ontvangen.
Alle personages hebben hun ei-
gen trekjes en maniertjes, maar
Baele behoudt het overzicht en
doseert mooi tussen onderbroe-
kenlol, lekkere woordspelingen
en fijne satire. De vrolijke begra-
fenisliedjes, aangeboden door
Fun-Fun-Funeral, zingt hij in ca-
baretesk Nederlands, wat in de
Vlaamse context licht uit de toon
valt.
Walter Baele (48) staat al twintig
jaar op de planken en kan intus-
sen een mooi tv-palmares voor-
leggen, van rollen in Samson en
Gert en De familie Backeljau tot
sterke eigen programma’s als Ro-
sa en Brussel Nieuwsstraat. De
zeer overtuigende imitaties in Te-
gen de sterren op geven zijn car-
rière nu een nieuwe boost, zoals
ook zijn veel jongere collega Gu-
ga Baùl dankzij dat programma
massa’s volk naar de theaters
lokt. Chris Van den Durpel heeft
die stap nooit gezet en Dirk De-
noyelle woont tegenwoordig in
Legoland. Er is weer een markt
voor imitatoren.

KAREL MICHIELS

- ONLINE
www.walterbaele.be

kort geding

Walter Baele. © pn


