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Oplossing Zweeds raadsel

Oplossing
sleutelwoord:

Oplossing
crypto-overlapper

De woorden op de eerste en
derde verticale regel zijn:

Het sleutelwoord luidt:

SCHAKERING.

De natuur doet niets zonder doel
Eindoplossing:

Oppervlakkigbekeken is
La clemenza di Titovan
Mozart eenbarokke
hofopera.Wiewatdieper
kijkt, kanvele lagen zien:
Verlichting, revolutie, het
ontstaanvandemoderne
politiek enpsychologie.
Hoediepkijkt IvoVanHove
indeMunt?Ophet eerste
gezicht is zijn enscenering,
net als demuzikale
interpretatie, vooralmooi.
Enwatnogmeer?

STEPHAN MOENS

De kamer die Jan Versweyveld
op het toneel heeft gebouwd, is
faux chic. Een bed, eenwerktafel,
een spiegel, een sofa in een stijl
die een bepaalde klasse smaak-
vol vindt. Daarachter gaat de
publieke ruimte schuil, in de
vorm van een tribune.Maar ook
de kamer zelf is tegelijk privé en
publiek: geordend als dewereld
toekijkt, overhoop als de emoties
razen. Al wat er gebeurt, wordt
gefilmd en op groot scherm
geprojecteerd (knappe video van
Tal Yarden). Slechts één keer, in
het intiemste en beslissende
moment van zijn gesprekmet
Sesto, gooit Tito de camera’s
buiten.
In zo’n presidentiële omgeving

gedijen enkelmooiemensen: ele-
gant, professioneel, glad.Maar
onder die oppervlakte borrelt en
kookt het. Vitelliamanipuleert,
Sesto is haar horig en verraadt
zijn beste vriendTito, die zelf ver-
scheurd is tussen zijn politieke
plicht en zijn spreekwoordelijke

vergevingsgezindheid. In de
tegenstelling tussen politiek en
gevoel slaat de balans bij Van
Hove duidelijk over naar het
gevoel. Dat is een verdedigbare
optie, al is ze idealistisch.
VanHove lijkt politiciwel een

morele boodschap tewillen
geven: ‘laat ook eens uw invoe-
lingsvermogen triomferen boven
uwopportuniteitsdenken, het
komt ons allemaal ten goede.’

Sterktes en zwaktes
Anderenhebbendeze opera veel
donkerder geïnterpreteerd, van-
uit de onmogelijkheid van zulke
politieke goedheid. In elk geval
roept de nagenoeg onvoorwaar-
delijke clementie vandeheerser
in deze interpretatie een zeker
scepticismeop. Kent dezeman
danhelemaal geen boosheid,
zelfs niet als zijn vriendhem
heeftwillen vermoorden?Enhad
die Sesto helemaal geenpolitieke
bedoelingenmet zijn daad?De

relatie tussen de personageswas
geloofwaardiger geweest indien
menhundrijfveren complexer
had getoond.Die terughoudend-
heid is verwonderlijk, omdatVan
Hove aande ‘slechte’ Vitelliawel
meer nuance geeft. Zij toont
zowel politieke ambitie als blinde
wraakzucht,maar ook beheer-
sing,manipulatie en ophet einde
zelfs inzicht.
Binnendat kader echter heeft

VanHovehet stuk perfect gestalte
gegeven: verfijnd, zonder over-
drijving, de sterktes van zijn zan-
gers uitbuitend enhun zwaktes
integrerend in hunpersonage.

Enkel hetCSI-gedoe na demis-
luktemoord opTito is overbodig
modieus. VanHoveswerkwijze
past ookheel goed bij die van
dirigent LudovicMorlot. Diens
interpretatie is even genuanceerd
enbedachtzaam.De lange recita-
tievenwordenmet veel empathie
begeleid door klavecinist Luca
Oberti (eigenaardig genoeg zon-
der ondersteunende cellist).
Onbegrijpelijk iswaaromMorlot
soms lange pauzes laat vallen tus-
sen recitatief en aria.Het breekt
de dramatische boog, die de zan-
gers nochtansmet veel engage-
ment proberen vast te houden.

Meergevoel
danpolitiek

Ivo van Hove ensceneert Mozarts ‘La clemenza di Tito’ in de Munt
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La clemanza di Tito,
tot 26 oktober in de Munt.
www.demunt.be

IvovanHove
lijktpolitici
wel eenmorele
boodschap
tewillengeven:
‘Laatuw
invoelings-
vermogen
triomferen’

l Een verfijnde regie van Ivo vanHove, in harmoniemet demuzikale interpretatie. © DE MUNT
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Dat zangersensemble is heel
homogeen, zij het enigszins onge-
woon. Vaak wordt eenClemenza-
opvoering vocaal en dramatisch
beheerst door Sesto. Hier is het
duidelijk Tito die de lead heeft.
Kurt Streit is dan ook een uitste-
kend acteur en een ervaren
Mozarttenor. Dat hij de ultieme
punch mist in zijn laatste aria, is
in zijn weifelende personage
geïntegreerd. Véronique Gens is
niet de hysterische bitch die we
meestal in Vitellia zien, maar een
vrouw die haar sexappeal koel en
berekend inzet. Geen gekrijs
maar een gecalculeerde inzet van

vocale middelen. Anna
Bonitatibus is een Sesto die een
speelbal is van Vitellia en zichzelf.
Daardoor is de rol weliswaar inte-
ressant maar ook een beetje
kleurloos – een beetje zoals
Bonitatibus’ stem. Héél mooi en
zuiver is het ‘pure’ koppel Servilia
(Simona Šaturová) en Annio
(Anna Grevelius); Alex Esposito
vult de ondankbare rol van
Publio perfect in.

Een prachtig stuk, een mooie
cast, een knap uitgewerkte, zij het
ietwat eenzijdige interpretatie:
dat maakt samen een beziens-
waardige voorstelling.

Phaedravan de Russische
dichteres en toneelauteur
Marina Tsvetajeva
(1892-1941) is een klassieke
tragedie met een sterk
lyrische inslag. Zuidpool
zoekt maar vindt geen
evenwicht tussen de
overgangen van een
strakke speelstijl naar de
lichte toets.

JAN DE SMET

De tragische figuurvanPhaedra
heeft inhet verledenmeniggrote
pen inbeweginggebracht.
Euripides, SenecaenRacinegin-
genTsvetajevavooraf inhetpor-
tretterenvandeonmogelijke liefde
vaneenstiefmoeder voorhaar
stiefzoon.Datuitzonderlijke gege-
venvraagt vandemoderne toe-
schouwerenigewelwillendheid
omzich inhet verhaal in te leven.
Demores vandeklassiekenzijnde
onzeniet.

Bovendiendreigt deniet-classi-
cushopeloos zijnweg te verliezen
inde tweeuurdurende tochtdoor
de jungle van intriges,mythologi-
schepersonages ennamedrop-
ping. Eenkleine toelichting inde
flyerwarehandzamergeweest dan
het exposéover levenenwerkvan

deRussischeauteur.Phaedra is het
tweededeel vaneenniet-voltooide
trilogie, diede tragische relaties
vanMinotaurusdoderTheseus
met vrouwenzoubelichten.

Marathonzinnen
Theseuswasooit getrouwdmet
Antiope, Phaedra’s zus. Zij stierf in
de strijddie zemethaar echtge-
noot tegendeAmazonenvoerde.
Samenhaddenzeeenzoon,
Hippolytus. Phaedra,Theseus’
derdeechtgenote,wordt verliefd
ophaar stiefzoon (enneef).Die
wijst haar verontwaardigdaf
(“Serpent!”) enPhaedraverhangt
zich.Doorde intriges vanhaar
voedster krijgtHippolytusde
schuldvanhaardood.Theseus
vervloekt zijn zoon, diedoor toe-

doenvanPoseidonomkomt.Hij
aanvaardtdeontijdigedoodvan
zijn vrouwenzoonalsdeweer-
wraakvandegoden, bijwiehij een
schuldhadopenstaan.

Eenblankhoutenzitbankdie als
eenkeermuurdiagonaal de scène
dwarst, is het enigedecor.De

sobereaankledingwordtdoorge-
trokken indekostumeringende
speelstijl. Stromende tekstendoor-
timmerdmetmetaforenenmotie-
venendezuivere zeggingvan taal
diedehoofdrolmagspelen, zijn
hetwaarmerkvanveelZuidpool-
producties.Debarokke, zwierige,
galopperendeverzenendedron-
kenmarathonzinnenmakenook
vandezevoorstelling een intense
luisteroefening.

Lachbui
Met een vitalistische, declamato-
rische lofbetuiging aan Artemis,
godin van de jacht, openen de
macho gezellen (Koen van Kaam,
Jorgen Cassier) van Hippolytus
het stuk. De verschijning van de
geroemde ‘hater van het vrouwe-
lijk geslacht’ zelf is lachwekkend.
Hij doet zich als een verlegen en
beduusd tegengecast onderdeur-
tje voor (sorry, Louis van der
Waal). Later pakt hij het publiek
wel in.

Eenzelfdeonevenwichtige ver-
houding is er tussende strakke
beheersingvanPhaedra (prima
geacteerddoorSofieDecleir) en
haar voedster (ArianevanVliet).
Die laatste speelt haar rol vanaan-
stookster zoongeremdenuitver-
groot karikaturaal dat zeopeen
bozeheksuit het kindertoneel lijkt.
TegenspeelsterDecleirmoethaar
best doenomeen lachbui teonder-
drukken.

Wiehoudt van ronkende reto-
riek, verheven frasenenpoëtische
taal, zal indezeniet geheelharmo-
nieusgeconcipieerdePhaedra toch
zijngadingvinden.

Theater Zuidpool speelt ‘Phaedra’
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Phaedra, tot 19/10 in
Zuidpool.
www.zuidpool.be

Dodelijk verliefd

Dealmacht
vande illusie

Diederik Peeters stuurt
inHulk, zijn nieuwe stuk,
het publiek op menig
dwaalspoor. Toch valt alles
uiteindelijk op zijn pootjes.
Alleen de maker zelf lijkt
dat niet te geloven. Dat
komt ervan als je alles
onder controle wil houden.

PIETER T’JONCK

Hetdecor vanHulkoogt als een
gammele filmset. Peeters enNada
Gambierontvangenonshier voor
een stukdat al net zoonafblijkt
alshet decor. Zelfs overde titel zijn
zeonzeker.Hulk is afgevoerd,
daar isPeetersduidelijk over.
Later suggereerthij ‘HarryPotter’
als titel. Zolanghetmaarniet gaat
over eenmandieuit zijn vel
springt vanwoede, zoals inde
beroemde tv-serie.Gambierkan
haarmisprijzenvoorPeeters’
getwijfel nauwelijks verbergen.Zo

slaagt ze er later toch inPeetersuit
zijn vel te laten springen.

Bij gebrekaanbeter tonenze
alvastwatdepodiummachinerie
allemaal kan.Ze schoppenhet
niet verderdandoorzichtige trucs
en flauwegrappenmet licht en
klank.Tot zeonverwacht, verzei-
len ineenhorrorscène, compleet
met een lijk engriezeligeklanken.

Eengroot zeil, als een filmdoek,
domineertnuhetpodium.
Zijdelings vanhetpodiumvuurt
een lichtbatterij af en toe inhoog
tempoverspringende lichtflitsen
af opdatdoek.Hetding ratelt
bovendienals eenouderwetse
filmprojector.Deperformers en
dezetstukkenophetpodiumwer-
penzogroteske schaduwenafop
hetdoek, net alsof je ouderwetse
cinema, stijlNosferatu, zag.

Door zulke effectenwordtde
actie vandeperformersbijna een
detail bij het decor.Datduwthen
ineenJekyll&Hyde-patroon.
Gambier scheptdaar als deHyde
vandienst echterduivels genoe-
gen in.Dat zeMr.Hyde is, blijkt
trouwensuit haarkledij, die
steedsmeeropdie vanPeeters
gaat lijken.Endandie vreemde
veranderingen inhaar stem!The
Exorcist is niet verweg!.

Peeters kaner steedsminder
meeomdat al zijn tegenspelers
aandehaal gaanmet zijn stuk.Hij
barstherhaaldelijk inwoedeuit.
Gekgenoegoverlappende ‘echte
situatie’ enwatweals ‘film’ zien
elkaar zo steedsmeer.Dat is ook
watHulk is: eenbriljant, hilarisch
spelmet verschuivingen tussen
echt envals, theater en film.Als
kijker speel je volopmee: jijmaakt
hetbeeld telkensweeraf.
Hulk is echterook ietsmeer. Je

ziet de controlefreak indekunste-
naar.Hoekrampachtigerhij de
illusiesdiehij oprieponderde
duimwilhouden,hoemeerhij
erdeduimenvoormoet leggen.
Metwoedeals gevolg.
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Hulk, nog o.a. in Leuven,
Amsterdam, Mechelen,
Gent. www.spinspin.be

lHulk: hilarisch spel tussen
wat echt en vals is. © RV

Deniet-
classicusdreigt
hopelooszijn
weg teverliezen
inde tweeuur
durende tocht

l Passies laaien op in deze barokke Phaedra. © RV


