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IVO VAN HOVE REGISSEERT ‘LA CLEMENZA DI TITO’ IN DE MUNT

‘Een twijfelende politicus
is de interessantste’

Bluesduivel met
zorromasker
POP ¨¨¨èè
Willis Earl Beal
Gezien op 8 oktober in de AB,
Brussel

Ivo Van Hove nodigt alle politici uit om naar ‘La clemenza’ te komen kijken. © Baus/De Munt

Theatermaker Ivo van Hove is zuinig
met operaregies. Mozart is een van
zijn recentere ontdekkingen. ‘Een aria
valt bij Mozart nooit zomaar uit de
lucht.’ GEERT VAN DER SPEETEN

O

p zijn 22ste zag Ivo
van Hove per toeval
een opera op tv. Het
was La clemenza
di Tito, in de legenda
rische versie van KarlErnst
en Ursel Herrmann in de Munt.
‘Opera gold toen als een bestoft en
ouderwets genre, waar we ver weg
van bleven. We gingen naar de
film, of naar Jan Decorte. Maar
wat ik zag, frappeerde mij. Het had
inhoud, en het was echt theater.’
Dertig jaar later is er ruimte voor
een andere lezing in de Munt,
denkt Van Hove. La clemenza
torst al lang niet meer de reputatie
van een onvoldragen opera, een
opdrachtwerk dat Mozart in nog
geen drie weken in elkaar flanste.
Het stuk maakt deel uit van het
vaste repertoire en hoeft geen ver
dediging meer.
De voorstelling van Ivo van Hove
gaat over de rol van het geweten,
maar ook over leiderschap en lij

den. ‘Vaak wordt deze opera opge
vat alsLa tragedia di Sesto, verwij
zend naar de man die een mislukt
complot smeedt tegen Titus. Maar
niet voor niets maakt Mozart van
Titus het hoofdpersonage.’
Als kersverse keizer wordt Titus
meteen met een uitdaging gecon
fronteerd. De wet laat niet toe dat
een vrouw van buiten Rome – met
name zijn Palestijnse prinses –
keizerin wordt. Van Hove: ‘In
plaats van de gloriërende Titus,
zien we de man met een gebroken
hart die zich afvraagt of het kei
zerschap opweegt tegen de liefde.
Zo heb ik het geregisseerd: stap
voor stap zie je een echte leider
groeien. Titus is op het einde be
reid om tegen de wetten van Rome
in te gaan. Met geweld, zo luidt
zijn overtuiging, kan er geen bete
re wereld tot stand komen.’
Van Hove nodigt alle politici uit
om naar La clemenzate komen kij
ken. ‘Deze machtshebber neemt

risico’s omdat hij bezield is door
nieuwe ideeën. Een twijfelende
politicus is voor mij interessanter
dan een zelfverzekerde. Ik heb mij
bij deze voorstelling geïnspireerd
op deWouter Tapes. In die docu
mentaire kregen we een menselijk
portret van de voormalige PvdA
leider Wouter Bos. Hij omringde
zich met vrienden die hem op zijn
fouten wezen of kritiek gaven.’
Verleiding

Ivo van Hove. © hh

‘Ik ben laat met
opera begonnen,
en dat was
een goede
beslissing. Voor
opera heb je veel
ervaring nodig’

La clemenza di Tito eindigt voor
Van Hove hoopvol, ook al schaart
de keizer alleen gebroken mensen
rond zich. ‘Het is geen happy end,
en alle problemen zijn niet opge
lost. Maar centraal staat wel een
man die bevlogen vooruit
kijkt. Die glimp vind je ook terug
in de muziek van Mozart, een
componist die op het eind van zijn
leven een soort lichtheid vond.’
De regisseur hoort wel eens dat er
veel zwartgalligheid schuilt in zijn
theatervoorstellingen. Daar is hij
het niet mee eens. ‘Bitterheid of
cynisme zijn mij vreemd. Ik ga op
zoek naar de kansen die openlig
gen. Die trof ik ook aan in deze spi
rituele opera, die filosofisch van
opzet is. En in de recitatieven, die
ik bijna allemaal bewaard heb,
vond ik veel psychologisch materi
aal dat de personages typeert. Een
aria valt bij Mozart nooit zomaar
uit de lucht.’

Ivo van Hove is al zo’n tien jaar ac
tief in de operasector en blijft ge
fascineerd door de kunstvorm.
Wagner, Mozart, Tsjaikovski, Ver
di: hij verkeert in de fase dat alles
elke keer weer nieuw is.
De verleiding was vaak groot, zegt
hij. ‘Ik kreeg veel aanbiedin
gen. Maar ik ben laat met opera
begonnen, en dat was een goede
beslissing. Voor opera heb je veel
ervaring nodig. Er zijn zoveel fa
cetten waar je rekening moet mee
houden. En je moet durven aan
vaarden dat er jou al een regisseur
vooraf is gegaan. Je wordt geleid:
in het libretto en in de muziek ligt
alles al vast. Het maakt de inter
pretatiemogelijkheden beperkter
dan in theater. Maar als je dat aan
vaardt, vind je een grote vrijheid.’
Livemuziek gaat diep, is zijn erva
ring. ‘Ze kan je overmannen en je
overstijgen.
Götterdämmerung
was een van de weinige voorstel
lingen die ik maakte waarbij ik
een traan gelaten heb. Ook Mozart
kan mij diep ontroeren. Mijn goe
de raad aan collegaregisseurs:
muziek is de taal van opera. Als je
er niets mee hebt, begin er dan
niet aan.’
‘La clemenza di Tito’ gaat
vanavond in première in de
Munt. Voorstellingen tot 26/10.

Willis Earl Beal had zijn dagje
niet. Het Amerikaanse blues en
soulfenomeen stond mokkend en
mopperend op het podium van
de AB Club. Oververmoeidheid,
zo werd gefluisterd, zeker nu zijn
Europese tournee op zijn laatste
benen loopt. Eerder op de dag
zou hij ruzie hebben gehad met
zijn groepsleden, de avond er
voor zouden de heren met elkaar
op de vuist zijn gegaan.
Nu kennen we Beal als een welis
waar getalenteerde maar vooral
een labiele kerel wiens gedach
ten en perceptie vaak een loopje
nemen met de voor ons waar
neembare werkelijkheid. U ziet,
wij proberen beleefd te blijven.
‘Sometimes I lose the meaning of
my words’, bekende Beal halver
wege de show. Zijn priemende
oogjes staarden ons aan van on
der een zwart zorromasker. Het
applaus van het enthousiaste pu
bliek ontving hij met: ‘Dat maakt
me tijdelijk heel gelukkig. Maar
heeft iemand een betere oplos
sing voor geluk in het leven?’
We waren niet gekomen voor
Beals bipolaire geraaskal (nu ja,
een beetje dan) maar voor zijn
muziek. Zijn albums Acousmatic
sorcery en het recente Nobody
knows breken de blues open als
een Kinder Supriseeitje en knut
selen met de scherven tot een
nieuwe bastaardvorm ontstaat.
Fans van pure AfroAmerikaanse
soul trokken vast bleek weg bij
Beals zwaarbeladen melodrama
tische vertolkingen. Sinds we
hem voor het eerst zagen, in
maart 2012 in Huis 23, is Beal als
maar gulziger gaan koketteren
met zijn meest karikaturale ei
genschappen.
Die uit doem en apocalyptisch
vuur opgetrokken stem van hem Willis Earl Beal: een zorro met streken. © Koen Bauters
twijfelde in de AB tussen Tom
Waits en Diamanda Galas. Zijn
drie begeleiders weefden er grui
zige experimentele gitaarrock
omheen, met een logge basdrum
en minimalistische baspartij.
Eerder The Swans en The schepping en een ongenaakbare
Zijn uit doem en
Cramps dan een zwart soulor attitude.
apocalyptisch
kestje, zeg maar.
Het moet gezegd: als deze bro
De gitarist liet de zuivere noten ther de bluesduivels ontbond en,
vuur
links liggen en wilde ons laten slechts begeleid door piano, bas
opgetrokken
geloven dat hij zijn instrument drum en bas, de AB Club omto
stem twijfelde
hoegenaamd niet beheerste. Beal verde tot een broeierige kapel,
onttrekt zich graag en gretig aan kropen de rillingen over je rug.
tussen Tom
de vooringenomenheden van Maar Beal moet leren doseren.
Waits en
zijn publiek, zoveel is duidelijk. Bovendien moet hij zich ervoor
Diamanda Galas
In de defecte gospelblues van hoeden dat hij niet van zijn pu
‘Ain’t got no love’ gromde hij bliek vervreemdt. Of vervelt deze
meer dan hij zong, als een dron koppige souljongen straks tot
ken neefje van het betreurde een gothic balladeer à la Nick Ca
blueswrak RL Burnside. Beal ve? ‘We expose ourselves for who
heeft meer met punk dan met we really are’, sprak Beal tot slot,
zwarte muziek: harmonieuze va terwijl hij zijn maskertje afrukte.
riatie en funky ritmiek werden ‘People who just go with the flow.’
opgeofferd voor nijdige power, Dat belooft.
voor een schaduwrijke sfeer SASHA VAN DER SPEETEN

* Ervaring leert.
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TOURNEE
DE STANDAARD
Gratis frietjes, bier én cultuur
De Standaard zet het nieuwe academiejaar in
met een tournee langs drie studentensteden en
trakteert elke student op een gratis pak friet en
een frisse pint. En omdat het studentenleven
al duur genoeg is, krijg je er nog gratis cultuur
bovenop.

Koop De Standaard,
knip je bonnen en bezoek ons
 Dinsdag 15 oktober
Gent, Sint Pietersplein, vanaf 17 u
+
+ cultuurcheque
Handelsbeurs, NTGent
 Woensdag 16 oktober
Leuven, Museum M, vanaf 17 u
+

+ cultuurcheque Museum M,
Het Depot, STUK

 Donderdag 17 oktober
Brussel, VUB, vanaf 11.30 u
+

+ cultuurcheque Ancienne
Belgique, KultuurKaffee

Meer info vind je op
www.standaard.be/tournee

