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MetNa de repetitie/Personakeert
IvoVanHove, na zijn eerdere
ensceneringenvanScènes uit een
huwelijk enKreten en gefluister
terugnaarhet oeuvre van
regisseur-cineast Ingmar
Bergman.Deovergangvan
filmbeeldennaar levende
personagesophetpodiumblaast
jehierhaastnogmeervan je
sokkendande films zelf.

Pieter t’JonCk

T
oneelgroepAmsterdam
reserveerde de première
van dit werk voor het
Théâtre de la Place in
Luik, dat coproduceerde.
Beide stukken zijn the-
matisch nauwverwant.

InNa de repetitie bezoekt de jonge
actrice Anna (Karina Smulders) de regis-
seurHendrik Vogler (Gijs ScholtenVan
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 vanRachel, een overleden
geliefde van de regisseur. Halverwege
het stuk duikt Rachel (Marieke
Heebink) ookweer op, alsof ze nooit
weggeweestwas.
Je leert zo alles over dewrede spelle-

tjes die Vogler enRachelmet elkaar
speelden. Die kennismaakt de ontkno-
ping ontstellend. Niets is, een generatie
verder, anders. Anna enHendrik
bekampen en beminnen, schofferen en
verleiden elkaarmet 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 repetitielo-
kaal. Tot de regisseur ermee kapt,
omdat, zo lijkt het, alle variaties getest
werden, en de zaak zijn belang verloor.
Zonder veelweerwerk vanAnna.
De acteurs verrichtenhierwonderen.

Haarfijn kan je volgenwaar zewisselen
van attitude, personage, scenario.
Smulders switcht in een oogwenk van
het naïeve slachtoffertje naar de door-
trapte feeks, VanAschat vandiepe den-

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

Met een verbijsterend gevolg. Alle
valse,maar danwel perfect vals
gespeelde, noten samen blijken een
maar al te herkenbaar portret op te
leveren van de ‘cinema’ diewe steeds
weer voor elkaar opvoeren, zozeer dat
we nietmeer beseffen dat het ‘cinema’

is.Meteenwordt 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 hetmodel vanhet leven.
Bergmans verhaal draait rondde
gevierde actrice ElisabethVogler die er
tijdens een opvoering plots het zwijgen
toe doet, en de volgende dag in een

catatonische verdwazing vervalt.
MariekeHeebink speelt – of beter
gezegd, geeft gestalte – aandeze figuur.
Letterlijk. Naakt ligt ze geworpen op een
tafel in eenhospitaal. Onder ongenadig
tl-licht.Monumentaal vlees, als een
figuur vanFrancis Bacon.
Zo is ze het absolute tegendeel van de

Rachel die ze eerst speelde: een vrouw
die haarmasker, verhaal, vermomming
verloor. Alsof ze door het decor vanhet
leven getraptwas, recht de leegte in. Net
als in Bergmans filmbarst ze in lachen
uit bij eenhoorspel op de radio,maar
bevangt haar panische angst bij filmbeel-
den van een zelfverbranding.Maar ver-
der zwijgt ze. Altijd. Nauwelijksmeer
dan een lichaam.Maarwat voor lichaam
maaktHeebink daarvan!

Overrompelend
Alma, letterlijk ‘ziel’, (Karina Smulders)
wordt haar als verpleegster toegewezen
door een dokter (Frieda Pittoors). Die
stuurt de vrouwennaar haar buitenver-
blijf omhet herstel te bespoedigen. Daar
gebeurt iets bizars. Alma vertelt
Elisabeth de intiemste, erg pikante,
details uit haar ogenschijnlijk nette bur-
gerlijke leventje. Als ze ontdekt dat
Elisabeth alles overbrieft aan de dokter
neemt ze na een hysterische ruzie gelei-
delijk de ‘persona’ van Elisabeth aan.
Uiteindelijk legt zij Elisabeth uit waarom
zemet verstomming geslagenwerd.
Maar ook bedrijft ze –met Elisabeths
instemming – de liefdemet haarman.
Alsof beide vrouwen van persoonlijk-
heid gewisseldwaren. Alsof hun ‘per-
soonlijkheid’ slechts een inwisselbare
jaswas omhet schamele lijf te bedek-
ken. Is datwat acteurs doen, en vooral,
zichtbaarmaken? Is datwat kunst doet?
Zo zou je de slotwoorden van de dokter
kunnen verstaan.
JanVersweyveld creëerde voor beide

stukken een eenheidsdecor. Het repeti-
tiezaaltje vanNa de repetitiewordt ook
de ziekenhuiskamer uit Persona. Als dat
stuk een goed kwartier bezig is krijg je
een letterlijke verbeelding van demas-
kers die vallen. Dewanden van het decor
tuimelenweg in een gigantischewater-
plas. 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 JimCarrey in PeterWeirs
filmThe Truman Show een uitweg zoekt
uit de schijnwereld van de showwaarin
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 bin-
nendringt 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. Zowas het in Bergmans film,
zo is het hier. Het effect is overrompe-
lend.

Ivo Van Hove vertaalt het werk van Ingmar Bergman naar een indrukwekkende dubbelopvoering
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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.

Theater

janmartensbalanceert tussen romantiekenafstandelijkheid

Het gaathardvoor choreograaf
JanMartens.Vorige zomer stond
hij als jongenomadeopTheater
aanZee, nu toerthij onderde
vleugels vanFrascati Producties
doorbinnen- enbuitenland. En
terecht.Al is eendouble bill over
de liefdewel erghooggegrepen.

Charlotte De Somviele

Geenonuitputtelijkerverbeeldingsmateri-
aaldanderelatie tussenmanenvrouw. In
ToLoveDuets flirtMartensmetdecanon
van liefdeshistories. Liefhebbenalswerk-

woord,de titel verwijst eralnaar.Het
jongebruidskoppel in ‘ASmallGuideon
HowtoTreatYourLifetimeCompanion’
toontopeenpaarvierkantemeterde
weerbarstige fluxvanhet samenzijn.Op
deopzwepende tonenvanTheWhite
Stripesversmeltenverstilde liefkozingen
met rauwe, seksueleenergie tot een
gebaldepasdedeux.Twee lichamendie
meedrijvenopelkaars ritme, synchroon
nahijgendvaneen intensiteit die zeniet
aankunnenmaardwangmatigvolhouden,
je zouvanminderbeginnenzweten.
Steedsweer is erechterhetgeruststellen-
de ritueel vandeherhaling.Degewoonte
omjeaanvast tehouden.Dat lichaamdat
je tot inzijndiepstevezelkent.
Ook ‘SweatBabySweat’ toont twee lij-

vendieaanelkaarzijnuitgeleverd.Ver-
wikkeld ineenafmattendeevenwichtsoe-
feningwordtdeafhankelijkheid tussen
dansersKimmyLigtvoet enStevenMichel
nijpendvoelbaar. Isdit eenomhelzingof
eenwurggreep?As longasyouarehere, I
amtoo, klinkthetdubbel.
Martensvoerthierdeuitpuringuit ‘A

SmallGuide’ ten top.Debewegingenwor-

dengestript vanelkeemotie, de slowmo-
tionverhevigd,het liefdesgebaargedecon-
strueerd.Misschieneen tikkeltje tever.Na
dezachte, vitalistischeennaïeve toonvan
‘ASmallGuide’ ishet evenwennenaande
afstandelijke teneurvanditduet.Deba-
lanswringt tussendekillebewegingenen
dezoetgevooisdepoplyricsdieophet
eindegeprojecteerdworden.Bovendien
gaatde intimiteit grotendeels verloren in
dekale,witte scène.Gelukkigzinderthet

eindbeeldwaarinhetkoppel stilletjesuit
elkaarszichtverdwijnt, langna.
Martenschoreografieneemteen loopje

metwatdeklassieke toolboxvandans
voorschrijft.Verwacht jeniet aanvirtuoze
lichamenofeenspetterendeclimax.Nee,
watwezienzijn tweevolbloedmensendie
ineenbedwelmende traagheiduitzoeken
of samenwelmeer isdanalleen.Omdie
poëtischeherkenbaarheid ishetMartens
tedoen. “Mensenonbeschaamdkunnen

observeren,dat isde redenwaaromik
graagnaar theaterga.Kijkennaarhoeeen
ander leveneruitziet endaardeel vanwil-
lenuitmaken. Inmijnwerkwil ikdanook
portrettenmaken, zijhetnuovereen jon-
genvan 12ofoverTruusBronkhorst, een
danseresvan62.”
Dieportrettenkaatsendeblikevenzeer

terugnaarde toeschouwer.Balancerend
opdegrens tussenabstractie en identifica-
tiehaaktMartens’minimalistischebewe-
gingstaal vast aan jeeigenervaring.Het
voorzichtigeaftastenvanhet jongekoppel
in ‘ASmallGuide’ lees je evengoedalshet
nietmeerdurvennavele jarensamen.
Martensbiedt indiezinniet alleende tijd
omteobserveren,hij toontookhetverglij-
denvandie tijd. Inemblematischebeel-
denkristalliseerthij deblikvanverschil-
lendegeneraties.Endat is eenkunst.
Zoalsde tweeduettenbewijzen, is

(sprekenover) liefdeeenkwestievan juist
doseren,wil jepathoseneenzijdigheid
vermijden.Alleenzoudendevoorstellin-
gendusbeter tothunrechtkomendan in
eendoublebill.Maar toegegeven,hoe
onromantisch isdat?

Dans
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To Love Duets is in 2013 opnieuw
te zien in vlaanderen.

● To Love Duets: het liefdesgebaar gedeconstrueerd. © KlaarTje lambrechTs

Theater is niet valser
danhetechte leven

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

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

Dat rock-’n-roll vooral leukmoet
zijn, hebbenTheHivesduidelijk
begrepen.Meer zelfs: het staat
inhunhersenpangetatoeëerd.
Met evenveel branie als humor
bestormdenHowlin’ PelleAlm-
qvist en zijn troepenzondageen
uitverkochteAB, voor eenener-
giek concertwaarbij stilstaan
expliciet verbodenwerd.

WiM WiLri

Mocht je TheHives op straat
tegenkomen, danwandel je dit
vijftal onopgemerkt voorbij.

Maar zet ze in smoking, hoge hoed en
met gitaren op een podiumenwereld-
dominantie lijkt plots nietmeer veraf.
ZangerHowlin’ Pelle is een onvermoei-
baar entertainer en volksmenner, die
alle kneepjes van het vak beheerst.
Bronstig demicroweggooien en terug-
halen, het publiek constant plagen en
opzoeken, op basdrums en versterkers
kruipen omer zo theatraalmogelijk af
te springen: hij doet het allemaalmet
overtuiging. Tegelijk zet Almqvist zijn
keel open alsofmorgen nietmeer komt.
Ookwanneer Brussel voor de honderd-
vijftigste keer op commando ‘The
Hives!’moet roepen. Het doel? Iedereen
zich laten uitleven, rock als amuse-
ment.

Pretpunk
Subtiel zijn de pretpunkers uit Fagersta
nooit geweest. Briljante songsmeden
evenmin. Op plaat durven hun liedjes
snel als eenheidsworst te smaken.
Maar omhet in krachtpatserstaal te
zeggen: eens dematch bezig is, gaan ze
telkens voor de knock-out. Ook zondag
weer. DeABwerd negentigminuten
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.
LexHives, de nieuwe vijfde plaat,

was slechts een excuus omons land
nog eens aan te doen. Het ging de groep
vooral omde interactie, onderling en
met hun publiek. Drie songs sprongen

er zondag uit: ‘Walk IdiotWalk’ knalde
op een heerlijke riff van gitaarbroeders
Vigilante CarlstroemenNicholaus
Arson. In ‘IWantMore’ zat naast een
vleug Sugarhill Gang ook een vlokje
Joan Jett verborgen. En stampende bis

‘GoRight Ahead’, door de zanger krij-
send op zijn knieën ingezet, blijft vol-
gendeweek nog steeds in ons oor roe-
pen.

Apocalyps nabij
GrapjurkAlmqvist refereerde even aan
het nakende einde van dewereld in
‘TheHivesDeclareGuerreNucleaire’ en
je kon hemgeen ongelijk geven. Tijdens
slotnummer ‘Tick Tick Boom’ zag de
AB eruit alsof deMaya’s enKaren
Damen toch gelijk hebben en de apoca-
lypsmet rasse schreden nadert. Zelden
zo’n beukende en hossendemeute fans
gezien. TheHives?Die knikten dat het
goedwas.
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KLaSSieK Op dinSdag

Dekomst vanhetKoninklijk
ConcertgebouworkestnaardeSingel
nuzaterdag isnietminderdaneen
nationaal evenement.Niet alleen
komthet orkest voordeeerste keer
naardemetropool.Dat zoueerder
eenAntwerpsegebeurtenis zijn.
Maarhet is vooral doorwathet inde
BlauweZaal komt spelen.
Vraagaandedoorsneemuzieklief-

hebberwaarhij of zij spontaanaan
denktbij hethorenvanhetwoord
‘Concertgebouw’ en jekrijgtmet grote
waarschijnlijkheid ‘Mahler’ en
‘Mattheuspassie’ tehoren.Maar
zaterdag speelt het orkest enkel
muziekvan tweeBelgischeen twee
Nederlandse componisten, vanwie er
drienog in levenzijn. “Het idee is ont-
staan tijdenseen tooggesprekmetJan
Raes, algemeendirecteurvanhet
orkest, enDorianVanderBremptvan
DeBuren”, zegt JerryAertsvan
deSingel.EnRaesvoegt eraan toe:
“Wantdeburenkennenelkaars
muziekniet.”MaarDeBuren tastten
wel inhunbuidel voorzulkeGroot-
Nederlandsesamenwerking.
Goeddan:watzullenwe lerenken-

nen?Natuurlijkheefthet eerbied-
waardigeConcertgebouworkestgeen
vier revolutionaireavant-gardecom-
ponistennaast elkaargezet.Hetheeft
oordeelkundiggekozen.VanTristan
Keuris, deenigecomponistdieniet
meer in leven is (hij overleed in 1996
toenhij vijftigwas)horenwede ‘klas-
sieke’ ‘Symfonie inD’.De titel zegt
genoeg.
VanFrédéricDevreese,die een

beetjeonterechtvooralbekend isom
zijn filmmuziek, speeltRalphvan
Raathetvierdepianoconcert, ooit
geschrevenalsplichtwerkvoorde
Elisabethwedstrijd (inhet roemruchte
Volondat-jaar).Ookdat zegtgenoeg.
De tweeanderezijndatookmaar

je zouhetniet zometeenzeggen.Luc
Brewaeyshoeftnietmeervoorgesteld
teworden.Zijn symfonieën, zijn
Debussy-bewerkingen, zijn
Pirandello-operabehorennual tothet
collectievegeheugenvanons land.
‘Along theShoresofLorn’ is eenwerk
uit 2005;de titel ishetbeginvande
toelichtingopde flessenvandesingle
maltwhiskyOban.Zokennenwe
Brewaeys.
Maarwie isMaykeNas?Misschien

is zijweldeontdekkingvandeavond.
Ophaarwebsite lezenwedatze
“graagmuziekmaaktvoorgelijkade-
mendemusici, bewegendestoelen,
tikkendekrijtbordenenopenstaande
bruggen”.De titel vanhetorkestwerk
dat ze inAntwerpen laathoren, is al
even intrigerend: ‘DowntheRabbit-
Hole’.Datheeftdus ietsmetAlice in
Wonderland temaken,net zoals
“Pictureyourself inaboatona
river…”,hetbeginvan ‘Lucy in theSky
withDiamonds’ vanTheBeatles.De
begeleidingsmelodievanLucyheeft,
“platgestamptals rozeenblauwe
muisjes”, zoalsNaszelf zegt,haarweg
gevonden indeopeningvan ‘Down
theRabbit-Hole’.Nognietbenieuwd
geworden? (Sm)

Op 15 december in deSingel.

Single malt en lsd

The Hives smaken even energiek als een vitamineshot

Rock-’n-lol op commando

DeABwerd
negentigminuten
langeen
kolkendearena
volADHD’ers
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Gezien in de aB op 9 december.

Rock

● FrontmanHowlin’ Pelle Almqvist, een volksmennermet een overschot aan
energie, zettemet TheHives deAB op haar kop. © alex vanhee

dEUS speelt in zomer 2013 slechts
drie keer live, in één weekend
Volgend jaar, op 14 juli sluitendebandle-
denvandEUShetCactusfestival in
Bruggeaf.Degroep treedtdeze zomer
slechtsdrie keerop ineigen land.De
Antwerpenarenzijndoorgaansalomte-
genwoordigopdeBelgische festivalwei-
des.Vorig jaar steldenze in junihun
nieuweplaatFollowingSeavoor inClub
69.Vervolgensmaaktede
bandzijnopwachtingop
RockWerchter, TW
Classic, deLokerseFeesten
enhetAntwerpse
Linkerwoofer.Dit jaar
spelenTomBarmanenco.
opvrijdag 12 juli opRock
Zottegem, indegelijkna-
migeOost-Vlaamse
gemeente. Eendag

later trekt devijfkoppigebandnaarLuik,
waarLesArdentesdanaandegang is.
Opzondagsluitenzededriedagenaf in
Brugge.Opdezedrieoptredensna, zalde
bandniet verschijnenopde festivalpo-
dia.Ook inhetbuitenlandstaanvoorlo-
piggeenshowsgepland.Vorigezomer
speeldedEUS ondermeerophet

ParijseRockenSeine.dEUS
kreegonlangsnogvijfMIA-
nominaties, eenbekroning
voorhun jongstecd.Geen
ervanwerdomgezet ineen
prijs.TomBarmanvoeldeal
nattigheid,wanthij kwamniet
opdagenopdeuitreiking.De
rockersvanTriggerfingergin-
genmethet leeuwendeel vande

awards lopen. (dm)


