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Ivo Van Hove vertaalt het werk van Ingmar Bergman naar een indrukwekkende dubbelopvoering
catatonische verdwazing vervalt.
Marieke Heebink speelt – of beter
gezegd, geeft gestalte – aan deze figuur.
Letterlijk. Naakt ligt ze geworpen op een
tafel in een hospitaal. Onder ongenadig
tl-licht. Monumentaal vlees, als een
figuur van Francis Bacon.
Zo is ze het absolute tegendeel van de
Rachel die ze eerst speelde: een vrouw
die haar masker, verhaal, vermomming
verloor. Alsof ze door het decor van het
leven getrapt was, recht de leegte in. Net
als in Bergmans film barst ze in lachen
uit bij een hoorspel op de radio, maar
bevangt haar panische angst bij filmbeelden van een zelfverbranding. Maar verder zwijgt ze. Altijd. Nauwelijks meer
dan een lichaam. Maar wat voor lichaam
maakt Heebink daarvan!

Theater
●●●●●
Na de repetitie/Persona is nog te
zien in desingel, van 31 januari
tot 3 februari & Kaaitheater van
31 mei tot 2 juni. Zie www.tga.nl.

Met Na de repetitie/Persona keert
Ivo Van Hove, na zijn eerdere
ensceneringen van Scènes uit een
huwelijk en Kreten en gefluister
terug naar het oeuvre van
regisseur-cineast Ingmar
Bergman. De overgang van
filmbeelden naar levende
personages op het podium blaast
je hier haast nog meer van je
sokken dan de films zelf.

Overrompelend

Pieter t’JonCk

T

oneelgroep Amsterdam
reserveerde de première
van dit werk voor het
Théâtre de la Place in
Luik, dat coproduceerde.
Beide stukken zijn thematisch nauw verwant.
In Na de repetitie bezoekt de jonge
actrice Anna (Karina Smulders) de regisseur Hendrik Vogler (Gijs Scholten Van
Aschat) voor een onverwachte repetitie.
Hun gesprek ontwikkelt zich haast
ongemerkt tot een spel van verleiding.
Dat is niet onschuldig, want Anna is de
dochter van Rachel, een overleden
geliefde van de regisseur. Halverwege
het stuk duikt Rachel (Marieke
Heebink) ook weer op, alsof ze nooit
weggeweest was.
Je leert zo alles over de wrede spelletjes die Vogler en Rachel met elkaar
speelden. Die kennis maakt de ontknoping ontstellend. Niets is, een generatie
verder, anders. Anna en Hendrik
bekampen en beminnen, schofferen en
verleiden elkaar met alle denkbare,
soms erg grove, streken. Maar ze doen
dat terwijl ze elkaar regisseren. Alsof ze
over zichzelf slechts als personages
dachten. Ze spelen het theater van hun
eigen (liefdes-)leven in het repetitielokaal. Tot de regisseur ermee kapt,
omdat, zo lijkt het, alle variaties getest
werden, en de zaak zijn belang verloor.
Zonder veel weerwerk van Anna.
De acteurs verrichten hier wonderen.
Haarfijn kan je volgen waar ze wisselen
van attitude, personage, scenario.
Smulders switcht in een oogwenk van
het naïeve slachtoffertje naar de doortrapte feeks, Van Aschat van diepe den-

● De tekst zit zo vol valkuilen dat de acteurs hem bijna niet juist kunnen spelen, en toch doen ze het. © jan versweyveld

Theater is niet valser
dan het echte leven
ker naar brutale macho. En omgekeerd.
Terwijl ze hun eigen strapatsen tegelijk
van commentaar voorzien. Elke zin is
een valkuil voor een acteur: de tekst barst
zo van de valse noten dat je de
tekst bijna niet juist kan spelen. En toch
doen ze het.

Met een verbijsterend gevolg. Alle
valse, maar dan wel perfect vals
gespeelde, noten samen blijken een
maar al te herkenbaar portret op te
leveren van de ‘cinema’ die we steeds
weer voor elkaar opvoeren, zozeer dat
we niet meer beseffen dat het ‘cinema’
is. Meteen wordt het theater,
als opvoering,
daardoor extreem
relevant als een
opvoering die

helemaal geen suspension of disbelief
behoeft. Ze is niet ‘valser’ dan het echte
leven.

Recht de leegte in
Persona radicaliseert die notie van de
kunst als het model van het leven.
Bergmans verhaal draait rond de
gevierde actrice Elisabeth Vogler die er
tijdens een opvoering plots het zwijgen
toe doet, en de volgende dag in een

Een herkenbaar portret van
de cinema die we steeds
weer voor elkaar opvoeren,
zonder zelfs te beseffen
dat het cinema is

Alma, letterlijk ‘ziel’, (Karina Smulders)
wordt haar als verpleegster toegewezen
door een dokter (Frieda Pittoors). Die
stuurt de vrouwen naar haar buitenverblijf om het herstel te bespoedigen. Daar
gebeurt iets bizars. Alma vertelt
Elisabeth de intiemste, erg pikante,
details uit haar ogenschijnlijk nette burgerlijke leventje. Als ze ontdekt dat
Elisabeth alles overbrieft aan de dokter
neemt ze na een hysterische ruzie geleidelijk de ‘persona’ van Elisabeth aan.
Uiteindelijk legt zij Elisabeth uit waarom
ze met verstomming geslagen werd.
Maar ook bedrijft ze – met Elisabeths
instemming – de liefde met haar man.
Alsof beide vrouwen van persoonlijkheid gewisseld waren. Alsof hun ‘persoonlijkheid’ slechts een inwisselbare
jas was om het schamele lijf te bedekken. Is dat wat acteurs doen, en vooral,
zichtbaar maken? Is dat wat kunst doet?
Zo zou je de slotwoorden van de dokter
kunnen verstaan.
Jan Versweyveld creëerde voor beide
stukken een eenheidsdecor. Het repetitiezaaltje van Na de repetitie wordt ook
de ziekenhuiskamer uit Persona. Als dat
stuk een goed kwartier bezig is krijg je
een letterlijke verbeelding van de maskers die vallen. De wanden van het decor
tuimelen weg in een gigantische waterplas. De acteurs bevinden zich plots op
een vlonder in een grote leegte. Toch
blijft dit theater. In de achterwand zie je
een deurtje. Het lijkt op het deurtje
waarlangs Jim Carrey in Peter Weirs
film The Truman Show een uitweg zoekt
uit de schijnwereld van de show waarin
hij opgroeide. Hier gaat het andersom.
De deur verschaft Elisabeths echtgenoot
een toegang tot de ‘schijnwereld’ van de
twee vrouwen. Hij is de ‘realiteit’ die binnendringt in de schijnwereld van de
vrouwen. Een tegengewicht vormt hij
echter niet. Hij wordt integendeel het
slachtoffer van de illusie dat Alma zijn
vrouw is. Zo was het in Bergmans film,
zo is het hier. Het effect is overrompelend.

jan martens balanceert tussen romantiek en afstandelijkheid
Dans
●●●●●
To Love Duets is in 2013 opnieuw
te zien in vlaanderen.

Het gaat hard voor choreograaf
Jan Martens. Vorige zomer stond
hij als jonge nomade op Theater
aan Zee, nu toert hij onder de
vleugels van Frascati Producties
door binnen- en buitenland. En
terecht. Al is een double bill over
de liefde wel erg hoog gegrepen.
Charlotte De Somviele

Geen onuitputtelijker verbeeldingsmateriaal dan de relatie tussen man en vrouw. In
To Love Duets flirt Martens met de canon
van liefdeshistories. Liefhebben als werk-
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woord, de titel verwijst er al naar. Het
jonge bruidskoppel in ‘A Small Guide on
How to Treat Your Lifetime Companion’
toont op een paar vierkante meter de
weerbarstige flux van het samenzijn. Op
de opzwepende tonen van The White
Stripes versmelten verstilde liefkozingen
met rauwe, seksuele energie tot een
gebalde pas de deux. Twee lichamen die
meedrijven op elkaars ritme, synchroon
nahijgend van een intensiteit die ze niet
aankunnen maar dwangmatig volhouden,
je zou van minder beginnen zweten.
Steeds weer is er echter het geruststellende ritueel van de herhaling. De gewoonte
om je aan vast te houden. Dat lichaam dat
je tot in zijn diepste vezel kent.
Ook ‘Sweat Baby Sweat’ toont twee lijven die aan elkaar zijn uitgeleverd. Verwikkeld in een afmattende evenwichtsoefening wordt de afhankelijkheid tussen
dansers Kimmy Ligtvoet en Steven Michel
nijpend voelbaar. Is dit een omhelzing of
een wurggreep? As long as you are here, I
am too, klinkt het dubbel.
Martens voert hier de uitpuring uit ‘A
Small Guide’ ten top. De bewegingen wor-

● To Love Duets: het liefdesgebaar gedeconstrueerd. © KlaarTje lambrechTs
den gestript van elke emotie, de slow motion verhevigd, het liefdesgebaar gedeconstrueerd. Misschien een tikkeltje te ver. Na
de zachte, vitalistische en naïeve toon van
‘A Small Guide’ is het even wennen aan de
afstandelijke teneur van dit duet. De balans wringt tussen de kille bewegingen en
de zoetgevooisde poplyrics die op het
einde geprojecteerd worden. Bovendien
gaat de intimiteit grotendeels verloren in
de kale, witte scène. Gelukkig zindert het

eindbeeld waarin het koppel stilletjes uit
elkaars zicht verdwijnt, lang na.
Martens choreografie neemt een loopje
met wat de klassieke toolbox van dans
voorschrijft. Verwacht je niet aan virtuoze
lichamen of een spetterende climax. Nee,
wat we zien zijn twee volbloed mensen die
in een bedwelmende traagheid uitzoeken
of samen wel meer is dan alleen. Om die
poëtische herkenbaarheid is het Martens
te doen. “Mensen onbeschaamd kunnen

observeren, dat is de reden waarom ik
graag naar theater ga. Kijken naar hoe een
ander leven eruitziet en daar deel van willen uitmaken. In mijn werk wil ik dan ook
portretten maken, zij het nu over een jongen van 12 of over Truus Bronkhorst, een
danseres van 62.”
Die portretten kaatsen de blik evenzeer
terug naar de toeschouwer. Balancerend
op de grens tussen abstractie en identificatie haakt Martens’ minimalistische bewegingstaal vast aan je eigen ervaring. Het
voorzichtige aftasten van het jonge koppel
in ‘A Small Guide’ lees je evengoed als het
niet meer durven na vele jaren samen.
Martens biedt in die zin niet alleen de tijd
om te observeren, hij toont ook het verglijden van die tijd. In emblematische beelden kristalliseert hij de blik van verschillende generaties. En dat is een kunst.
Zoals de twee duetten bewijzen, is
(spreken over) liefde een kwestie van juist
doseren, wil je pathos en eenzijdigheid
vermijden. Alleen zouden de voorstellingen dus beter tot hun recht komen dan in
een double bill. Maar toegegeven, hoe
onromantisch is dat?

The Hives smaken even energiek als een vitamineshot

Rock-’n-lol op commando
Rock

Gezien in de aB op 9 december.

Dat rock-’n-roll vooral leuk moet
zijn, hebben The Hives duidelijk
begrepen. Meer zelfs: het staat
in hun hersenpan getatoeëerd.
Met evenveel branie als humor
bestormden Howlin’ Pelle Almqvist en zijn troepen zondag een
uitverkochte AB, voor een energiek concert waarbij stilstaan
expliciet verboden werd.
WiM WiLri

M

Pretpunk
Subtiel zijn de pretpunkers uit Fagersta
nooit geweest. Briljante songsmeden
evenmin. Op plaat durven hun liedjes
snel als eenheidsworst te smaken.
Maar om het in krachtpatserstaal te
zeggen: eens de match bezig is, gaan ze
telkens voor de knock-out. Ook zondag
weer. De AB werd negentig minuten
lang een kolkende arena vol ADHD’ers.
De grootste gek stond vooraan op het
podium, omringd door vier stomende
kornuiten die even korte als snelle
nummers afvuurden.
Lex Hives, de nieuwe vijfde plaat,
was slechts een excuus om ons land
nog eens aan te doen. Het ging de groep
vooral om de interactie, onderling en
met hun publiek. Drie songs sprongen

Single malt en lsd
De komst van het Koninklijk
Concertgebouworkest naar deSingel
nu zaterdag is niet minder dan een
nationaal evenement. Niet alleen
komt het orkest voor de eerste keer
naar de metropool. Dat zou eerder
een Antwerpse gebeurtenis zijn.
Maar het is vooral door wat het in de
Blauwe Zaal komt spelen.
Vraag aan de doorsnee muziekliefhebber waar hij of zij spontaan aan
denkt bij het horen van het woord
‘Concertgebouw’ en je krijgt met grote
waarschijnlijkheid ‘Mahler’ en
‘Mattheuspassie’ te horen. Maar
zaterdag speelt het orkest enkel
muziek van twee Belgische en twee
Nederlandse componisten, van wie er
drie nog in leven zijn. “Het idee is ontstaan tijdens een tooggesprek met Jan
Raes, algemeen directeur van het
orkest, en Dorian Van der Brempt van
De Buren”, zegt Jerry Aerts van
deSingel. En Raes voegt eraan toe:
“Want de buren kennen elkaars
muziek niet.” Maar De Buren tastten
wel in hun buidel voor zulke GrootNederlandse samenwerking.
Goed dan: wat zullen we leren kennen? Natuurlijk heeft het eerbiedwaardige Concertgebouworkest geen
vier revolutionaire avant-gardecomponisten naast elkaar gezet. Het heeft
oordeelkundig gekozen. Van Tristan
Keuris, de enige componist die niet
meer in leven is (hij overleed in 1996
toen hij vijftig was) horen we de ‘klassieke’ ‘Symfonie in D’. De titel zegt
genoeg.
Van Frédéric Devreese, die een

●●●●●

ocht je The Hives op straat
tegenkomen, dan wandel je dit
vijftal onopgemerkt voorbij.
Maar zet ze in smoking, hoge hoed en
met gitaren op een podium en werelddominantie lijkt plots niet meer veraf.
Zanger Howlin’ Pelle is een onvermoeibaar entertainer en volksmenner, die
alle kneepjes van het vak beheerst.
Bronstig de micro weggooien en terughalen, het publiek constant plagen en
opzoeken, op basdrums en versterkers
kruipen om er zo theatraal mogelijk af
te springen: hij doet het allemaal met
overtuiging. Tegelijk zet Almqvist zijn
keel open alsof morgen niet meer komt.
Ook wanneer Brussel voor de honderdvijftigste keer op commando ‘The
Hives!’ moet roepen. Het doel? Iedereen
zich laten uitleven, rock als amusement.

KLaSSieK Op dinSdag

● Frontman Howlin’ Pelle Almqvist, een volksmenner met een overschot aan
energie, zette met The Hives de AB op haar kop. © alex vanhee
er zondag uit: ‘Walk Idiot Walk’ knalde
op een heerlijke riff van gitaarbroeders
Vigilante Carlstroem en Nicholaus
Arson. In ‘I Want More’ zat naast een
vleug Sugarhill Gang ook een vlokje
Joan Jett verborgen. En stampende bis

De AB werd
negentig minuten
lang een
kolkende arena
vol ADHD’ers

‘Go Right Ahead’, door de zanger krijsend op zijn knieën ingezet, blijft volgende week nog steeds in ons oor roepen.

Apocalyps nabij
Grapjurk Almqvist refereerde even aan
het nakende einde van de wereld in
‘The Hives Declare Guerre Nucleaire’ en
je kon hem geen ongelijk geven. Tijdens
slotnummer ‘Tick Tick Boom’ zag de
AB eruit alsof de Maya’s en Karen
Damen toch gelijk hebben en de apocalyps met rasse schreden nadert. Zelden
zo’n beukende en hossende meute fans
gezien. The Hives? Die knikten dat het
goed was.

beetje onterecht vooral bekend is om
zijn filmmuziek, speelt Ralph van
Raat het vierde pianoconcert, ooit
geschreven als plichtwerk voor de
Elisabethwedstrijd (in het roemruchte
Volondat-jaar). Ook dat zegt genoeg.
De twee andere zijn dat ook maar
je zou het niet zo meteen zeggen. Luc
Brewaeys hoeft niet meer voorgesteld
te worden. Zijn symfonieën, zijn
Debussy-bewerkingen, zijn
Pirandello-opera behoren nu al tot het
collectieve geheugen van ons land.
‘Along the Shores of Lorn’ is een werk
uit 2005; de titel is het begin van de
toelichting op de flessen van de single
malt whisky Oban. Zo kennen we
Brewaeys.
Maar wie is Mayke Nas? Misschien
is zij wel de ontdekking van de avond.
Op haar website lezen we dat ze
“graag muziek maakt voor gelijkademende musici, bewegende stoelen,
tikkende krijtborden en openstaande
bruggen”. De titel van het orkestwerk
dat ze in Antwerpen laat horen, is al
even intrigerend: ‘Down the RabbitHole’. Dat heeft dus iets met Alice in
Wonderland te maken, net zoals
“Picture yourself in a boat on a
river…”, het begin van ‘Lucy in the Sky
with Diamonds’ van The Beatles. De
begeleidingsmelodie van Lucy heeft,
“platgestampt als roze en blauwe
muisjes”, zoals Nas zelf zegt, haar weg
gevonden in de opening van ‘Down
the Rabbit-Hole’. Nog niet benieuwd
geworden? (Sm)
Op 15 december in deSingel.

dEUS speelt in zomer 2013 slechts
drie keer live, in één weekend
Volgend jaar, op 14 juli sluiten de bandleden van dEUS het Cactusfestival in
Brugge af. De groep treedt deze zomer
slechts drie keer op in eigen land. De
Antwerpenaren zijn doorgaans alomtegenwoordig op de Belgische festivalweides. Vorig jaar stelden ze in juni hun
nieuwe plaat Following Sea voor in Club
69. Vervolgens maakte de
band zijn opwachting op
Rock Werchter, TW
Classic, de Lokerse Feesten
en het Antwerpse
Linkerwoofer. Dit jaar
spelen Tom Barman en co.
op vrijdag 12 juli op Rock
Zottegem, in de gelijknamige Oost-Vlaamse
gemeente. Een dag

later trekt de vijfkoppige band naar Luik,
waar Les Ardentes dan aan de gang is.
Op zondag sluiten ze de drie dagen af in
Brugge. Op deze drie optredens na, zal de
band niet verschijnen op de festivalpodia. Ook in het buitenland staan voorlopig geen shows gepland. Vorige zomer
speelde dEUS onder meer op het
Parijse Rock en Seine. dEUS
kreeg onlangs nog vijf MIAnominaties, een bekroning
voor hun jongste cd. Geen
ervan werd omgezet in een
prijs. Tom Barman voelde al
nattigheid, want hij kwam niet
opdagen op de uitreiking. De
rockers van Triggerfinger gingen met het leeuwendeel van de
awards lopen. (dm)

