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Ivo van Hove ensceneert Mozarts ‘La clemenza di Tito’ in de Munt

Theater Zuidpool speelt ‘Phaedra’

Meer gevoel
dan politiek
lllll
La clemanza di Tito,
tot 26 oktober in de Munt.
www.demunt.be

Oppervlakkig bekeken is
La clemenza di Tito van
Mozart een barokke
hofopera. Wie wat dieper
kijkt, kan vele lagen zien:
Verlichting, revolutie, het
ontstaan van de moderne
politiek en psychologie.
Hoe diep kijkt Ivo Van Hove
in de Munt? Op het eerste
gezicht is zijn enscenering,
net als de muzikale
interpretatie, vooral mooi.
En wat nog meer?
STEPHAN MOENS

De kamer die Jan Versweyveld
op het toneel heeft gebouwd, is
faux chic. Een bed, een werktafel,
een spiegel, een sofa in een stijl
die een bepaalde klasse smaakvol 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 de wereld
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 gesprek met
Sesto, gooit Tito de camera’s
buiten.
In zo’n presidentiële omgeving
gedijen enkel mooie mensen: elegant, professioneel, glad. Maar
onder die oppervlakte borrelt en
kookt het. Vitellia manipuleert,
Sesto is haar horig en verraadt
zijn beste vriend Tito, die zelf verscheurd 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.
Van Hove lijkt politici wel een
morele boodschap te willen
geven: ‘laat ook eens uw invoelingsvermogen triomferen boven
uw opportuniteitsdenken, het
komt ons allemaal ten goede.’

Sterktes en zwaktes
Anderen hebben deze opera veel
donkerder geïnterpreteerd, vanuit de onmogelijkheid van zulke
politieke goedheid. In elk geval
roept de nagenoeg onvoorwaardelijke clementie van de heerser
in deze interpretatie een zeker
scepticisme op. Kent deze man
dan helemaal geen boosheid,
zelfs niet als zijn vriend hem
heeft willen vermoorden? En had
die Sesto helemaal geen politieke
bedoelingen met zijn daad? De
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sobere aankleding wordt doorgetrokken in de kostumering en de
speelstijl. Stromende teksten doortimmerd met metaforen en motieven en de zuivere zegging van taal
die de hoofdrol mag spelen, zijn
het waarmerk van veel Zuidpoolproducties. De barokke, zwierige,
galopperende verzen en de dronken marathonzinnen maken ook
van deze voorstelling een intense
luisteroefening.

lllll
Phaedra, tot 19/10 in
Zuidpool.
www.zuidpool.be

Phaedra van 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

l Een verﬁjnde regie van Ivo van Hove, in harmonie met de muzikale interpretatie. © DE MUNT
relatie tussen de personages was
geloofwaardiger geweest indien
men hun drijfveren complexer
had getoond. Die terughoudendheid is verwonderlijk, omdat Van
Hove aan de ‘slechte’ Vitellia wel
meer nuance geeft. Zij toont
zowel politieke ambitie als blinde
wraakzucht, maar ook beheersing, manipulatie en op het einde
zelfs inzicht.
Binnen dat kader echter heeft
Van Hove het stuk perfect gestalte
gegeven: verfijnd, zonder overdrijving, de sterktes van zijn zangers uitbuitend en hun zwaktes
integrerend in hun personage.

Enkel het CSI-gedoe na de mislukte moord op Tito is overbodig
modieus. Van Hoves werkwijze
past ook heel goed bij die van
dirigent Ludovic Morlot. Diens
interpretatie is even genuanceerd
en bedachtzaam. De lange recitatieven worden met veel empathie
begeleid door klavecinist Luca
Oberti (eigenaardig genoeg zonder ondersteunende cellist).
Onbegrijpelijk is waarom Morlot
soms lange pauzes laat vallen tussen recitatief en aria. Het breekt
de dramatische boog, die de zangers nochtans met veel engagement proberen vast te houden.

Ivo van Hove
lijkt politici
wel een morele
boodschap
te willen geven:
‘Laat uw
invoelingsvermogen
triomferen’

Oplossing Zweeds raadsel
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De woorden op de eerste en
derde verticale
regel zijn:
p

SCHILDER en PROTOCOL.

Het sleutelwoord luidt:

SCHAKERING.

Eindoplossing:

Oplossing
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De natuur doet niets zonder doel

Oplossing
sleutelwoord:

SeParaat
ChRysant
HoOikist
InTerest
LeOnidas
DeCigram
EcOnomie
ReLatief

Dat zangersensemble is heel
homogeen, zij het enigszins ongewoon. Vaak wordt een Clemenzaopvoering vocaal en dramatisch
beheerst door Sesto. Hier is het
duidelijk Tito die de lead heeft.
Kurt Streit is dan ook een uitstekend 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 interessant 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 bezienswaardige voorstelling.

De almacht
van de illusie
lllll
Hulk, nog o.a. in Leuven,
Amsterdam, Mechelen,
Gent. www.spinspin.be

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

Diederik Peeters stuurt
in Hulk, 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

Het decor van Hulk oogt als een
gammele filmset. Peeters en Nada
Gambier ontvangen ons hier voor
een stuk dat al net zo onaf blijkt
als het decor. Zelfs over de titel zijn
ze onzeker. Hulk is afgevoerd,
daar is Peeters duidelijk over.
Later suggereert hij ‘Harry Potter’
als titel. Zolang het maar niet gaat
over een man die uit zijn vel
springt van woede, zoals in de
beroemde tv-serie. Gambier kan
haar misprijzen voor Peeters’
getwijfel nauwelijks verbergen. Zo

slaagt ze er later toch in Peeters uit
zijn vel te laten springen.
Bij gebrek aan beter tonen ze
alvast wat de podiummachinerie
allemaal kan. Ze schoppen het
niet verder dan doorzichtige trucs
en flauwe grappen met licht en
klank. Tot ze onverwacht, verzeilen in een horrorscène, compleet
met een lijk en griezelige klanken.
Een groot zeil, als een filmdoek,
domineert nu het podium.
Zijdelings van het podium vuurt
een lichtbatterij af en toe in hoog
tempo verspringende lichtflitsen
af op dat doek. Het ding ratelt
bovendien als een ouderwetse
filmprojector. De performers en
de zetstukken op het podium werpen zo groteske schaduwen af op
het doek, net alsof je ouderwetse
cinema, stijl Nosferatu, zag.
Door zulke effecten wordt de
actie van de performers bijna een
detail bij het decor. Dat duwt hen
in een Jekyll & Hyde-patroon.
Gambier schept daar als de Hyde
van dienst echter duivels genoegen in. Dat ze Mr. Hyde is, blijkt
trouwens uit haar kledij, die
steeds meer op die van Peeters
gaat lijken. En dan die vreemde
veranderingen in haar stem! The
Exorcist is niet ver weg!.
Peeters kan er steeds minder
mee om dat al zijn tegenspelers
aan de haal gaan met zijn stuk. Hij
barst herhaaldelijk in woede uit.
Gek genoeg overlappen de ‘echte
situatie’ en wat we als ‘film’ zien
elkaar zo steeds meer. Dat is ook
wat Hulk is: een briljant, hilarisch
spel met verschuivingen tussen
echt en vals, theater en film. Als
kijker speel je volop mee: jij maakt
het beeld telkens weer af.
Hulk is echter ook iets meer. Je
ziet de controlefreak in de kunstenaar. Hoe krampachtiger hij de
illusies die hij opriep onder de
duim wil houden, hoe meer hij
er de duimen voor moet leggen.
Met woede als gevolg.

De tragische figuur van Phaedra
heeft in het verleden menig grote
pen in beweging gebracht.
Euripides, Seneca en Racine gingen Tsvetajeva vooraf in het portretteren van de onmogelijke liefde
van een stiefmoeder voor haar
stiefzoon. Dat uitzonderlijke gegeven vraagt van de moderne toeschouwer enige welwillendheid
om zich in het verhaal in te leven.
De mores van de klassieken zijn de
onze niet.
Bovendien dreigt de niet-classicus hopeloos zijn weg te verliezen
in de twee uur durende tocht door
de jungle van intriges, mythologische personages en name dropping. Een kleine toelichting in de
flyer ware handzamer geweest dan
het exposé over leven en werk van

Lachbui
l Passies laaien op in deze barokke Phaedra. © RV

Dodelijk verliefd
de Russische auteur. Phaedra is het
tweede deel van een niet-voltooide
trilogie, die de tragische relaties
van Minotaurusdoder Theseus
met vrouwen zou belichten.

Marathonzinnen
Theseus was ooit getrouwd met
Antiope, Phaedra’s zus. Zij stierf in
de strijd die ze met haar echtgenoot tegen de Amazonen voerde.
Samen hadden ze een zoon,
Hippolytus. Phaedra, Theseus’
derde echtgenote, wordt verliefd
op haar stiefzoon (en neef). Die
wijst haar verontwaardigd af
(“Serpent!”) en Phaedra verhangt
zich. Door de intriges van haar
voedster krijgt Hippolytus de
schuld van haar dood. Theseus
vervloekt zijn zoon, die door toe-

De nietclassicus dreigt
hopeloos zijn
weg te verliezen
in de twee uur
durende tocht
doen van Poseidon omkomt. Hij
aanvaardt de ontijdige dood van
zijn vrouw en zoon als de weerwraak van de goden, bij wie hij een
schuld had openstaan.
Een blankhouten zitbank die als
een keermuur diagonaal de scène
dwarst, is het enige decor. De

Met een vitalistische, declamatorische 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 vrouwelijk geslacht’ zelf is lachwekkend.
Hij doet zich als een verlegen en
beduusd tegengecast onderdeurtje voor (sorry, Louis van der
Waal). Later pakt hij het publiek
wel in.
Eenzelfde onevenwichtige verhouding is er tussen de strakke
beheersing van Phaedra (prima
geacteerd door Sofie Decleir) en
haar voedster (Ariane van Vliet).
Die laatste speelt haar rol van aanstookster zo ongeremd en uitvergroot karikaturaal dat ze op een
boze heks uit het kindertoneel lijkt.
Tegenspeelster Decleir moet haar
best doen om een lachbui te onderdrukken.
Wie houdt van ronkende retoriek, verheven frasen en poëtische
taal, zal in deze niet geheel harmonieus geconcipieerde Phaedra toch
zijn gading vinden.

