
Akte 1 Wat voorafging
Dinsdagmorgenomzevenuur zit Ivo
vanHoveinzijntijdelijkeMadrileense
appartementrechtopinbed.Hij isniet
vaak zenuwachtig, maar vandaag is
eenbijzondere dag. Vanavondgaat in
Teatro Real inMadrid de opera Broke-
backMountain inwereldpremière.

Het is zijn regiedebuut in Madrid,
een vandebelangrijkste operahuizen
terwereld.GevraagddoorGerardMor-
tier, totvoorkort intendantvanTeatro
Real en nu artistiek adviseur. Beide
mannen (de één uit Antwerpen, de
ander uit Gent) kennen elkaar ruim
dertig jaarmaarhebbennooit samen-
gewerkt, terwijlVanHoveal jarenope-
ra’sregisseert,naastzijnwerkalsdirec-
teurvanToneelgroepAmsterdam.

‘Ik heb dit nog nooitmeegemaakt:
zoveelbelangstellingvooréénproduc-
tie.Erzijnhiermeerdanzestig journa-
listenvanuitdehelewereld.Delijstvan
operadirecteurendie vanavond inde
zaal zitten, is een pagina lang. Men
verwacht heel veel. Datmaakt het erg
spannend.’

’s Middags tijdens een lunch in de
tapasbarnaastTeatroRealheeft Ivovan

Hovezijnkalmtehervonden.Nietsaan
hemverraadtdathij ophetpunt staat
een van de grootste klussen uit zijn
loopbaan af te ronden. Brokeback
Mountain is een onderwerp dat veel
mensenaanspreekt,dat ishemduide-
lijk geworden. Vanwege de film van
AngLeeuiteraard,diein2005hetkorte
verhaalvandeAmerikaanseschrijfster
Annie Proulx succesvol verfilmde.
Maar hoe gaan ze daar een opera van
maken?Dat is de vraag diemenigeen
bezighoudt. EnwaarominMadrid?

Van Hove: ‘Het begon met compo-
nist CharlesWuorinen die in 2008 in
eeninterviewinTheNewYorkTimes liet
doorschemeren graag een opera van
Brokeback Mountain te willenmaken.
Met als voorwaarde dat Annie Proulx
zelf het libretto zou schrijven. Gerard
Mortier,dieopdatmomentintendant
vandeMetropolitanOperainNewYork
zouworden, pikte datmeteenop.Het
leek hem geweldig om juist met dat
werk inNewYorkvanstart tegaan.’

Helaas: New York ging niet door,
Mortier ging naar Madrid. Maar het
plan bleef en nu, zes jaar later, is de
wereldpremière een feit. ‘In de zomer

van 2012 zijn we al met de voorberei-
dingenbegonnen’, zegt VanHove. ‘Ik
zagmeteenmogelijkheden in plaats
vanmoeilijkheden.’

Brokeback Mountain. Een gedoemd
liefdesverhaal. Een eigentijdse Tristan
en Isolde. Twee cowboys, Jack Twist en
Ennis del Mar, in het middenwesten
van Amerika. Geen cent te makken.
Proulx schreef het korte verhaal in
1997, in de film van Ang Lee speelden
Jake Gyllenhaal en Heath Ledger de
hoofdrollen.

Van Hove: ‘De opera is minder
romantisch dan de film. Kaler ook,
harder. Jack en Ennis zijn hier twee
gewonemannendie door de omstan-
dighedenerachterkomendatzeelkaar
graag zien, dat ze het goedhebben in
elkaars gezelschap. Die aantrekkings-
kracht maakt ze vrijer, het biedt ze
weerstand tegen de eenzaamheid.
Voormij gaat het over veel meer dan
homoseksualiteitalleen.Hetgaatover
eenrelatie,eenliefde,eenvriendschap.
Itwasasexlesshunger.Datzinnetjevan
Proulx is voormij essentieel.’

Het isolement waarin schaap-
herders Jack enEnnis indat bergland-
schapterechtkomen,brengtzedichter
tot elkaar.Maarhet verwoest ookhun
leven en dat van hun gezinnen. In de
film vormde het landschap van
Wyoming een idyllisch decor, in de
opera zijn de beelden kaler, grijs en
somber. VanHove en zijn vormgevers
Jan Versweyveld (scenografie) en Tal
Yarden (video) filmden ter plekke in
Wyoming. De schapen op het video-
schermzijnechteMidwest-schapen.

Van Hove: ‘Jack en Ennis zijn man-
nendie niet veelwoordennodig heb-
ben. Jack isopenerenbereidhetavon-
tuur aan te gaan, Ennis kan niet los-
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TV recensie

en je schuldigals je
vriendje inhet land
waarhij vandaankomt
kinderpornomaakt?
Nee, vondHenk–daar
washijweer –Krol in

EénopEén. ‘Maar ishetals
hoogstebaasvanhetministeriewelhandigomzo’n
vriendje tehebben?’

Krol voeldezichals eerste ‘onthuller’ indezaak Joris
Demminktien jaar langniet vrij overdezaak te spre-
ken,maarnuereenonderzoeknaardevoormalige top-
ambtenaarvan Justitiekomt, leekhij evennieuws te
gaanopenbaren tegenoverEva Jinek.Datkwamerniet
van,of hetmoet zijndathijbijna –bíjna! –met IvoOp-
steltenoverdezaakhadgesproken,maardiebeldeaf.
Eerder leekKrols aanwezigheid indekooi vanEénop
Eéneenvirtueel visitekaartje vooreennieuwleider-
schapvanzijnpartij 50Plus,waarhijuiteráárdpasaan
wildedenkenwanneerde ledendaarhéélnadrukkelijk
omzoudenvragen.

Harde feitenof onthullingenheeftdeeersteweek
vanhetnieuwe interviewprogrammanognietopgele-
verd. SvenKockelmannenEva Jinekhebbennogtewin-
nen inbijterigheid, eenriskante journalistiekeeigen-
schapdiezekerop tval snel als eenboemerang inhet
eigengezichtkan terugkeren.

MaardesondanksdraagtookEénopEénbij aanhet
feestelijkegevoeldat er –ookopprettige tijdstippen–
weerwat te zienvaltop tv.Dat isdeonvermijdelijke
conclusienaeenmaandvanverandering, vooralbijde
publiekeomroep.Af en toedeboelopdeschop (waar
decommerciëleomroepopUtopianastil bleef staan) is
zo slechtnogniet.

DekijkerwerddezemaandverwendmetMichiel van
ErpsdramaserieRamses,waarvandehogekwaliteit
niethelemaal correspondeertmetdekijkcijfers.

OokPauw&Wittemankeerdendezeweekverkwikt te-
rugvankerstvakantie.Waareindvorig jaar vermoeid-

heidzichtbaar leek inde
keuzevan–alwéérde-
zelfde –gasten, toondede
talkshowdezeeersteweek
eennieuwe frisheid,met
zinnigeonderwerpenals
decrisisbij Polareendis-
criminatiedoordepolitie
indeHaagseSchilders-
wijk.Datdenieuwepoli-
tiekcommentatorFerry
Mingelenerin slaagdevlak
vóórhetmoment su-
prêmehetaanblijvenvan
FransWeekers tevoorspel-

len, verhoogdeenkelde feestvreugdeaan tafel,waar
hetmetdeandereoud-NOS’ersPaul SneijderenAdvan
Liempteengezellig veteranendagjewerd.

Slechts eenmaalworsteldenderedacties vanP&Wen
RTL LateNightzichtbaarmetelkaar:maandagmetde
winnaars vandeZilverenCamera.Maarverder ishet
steedsonzinnigergeblekenbeideprogramma’smetel-
kaar tevergelijken,daarvoordrijftRTL LateNight te ver
af vanpure journalistiek.

Valt erdanhelemaalniets teklagen?Gelukkigwel:
deprogrammering.DatDWDDverhuisdenaarNeder-
land 1 –prima, alwerdNederland3erdooropgezadeld
meteenzwartgatdatgeen StartUpzalkunnendichten.
Maarwieheeftbedachtdathet verrassende fotografie-
magazineFotostudioDe Jongopzaterdagavondmoest
wordenuitgezonden?Het is eenwelkomeafwisseling
tussenhetvaakwatdroevig stemmendegrotezater-
dagavondamusement,maaropeenof anderemanier
voelthetonnatuurlijk.Het ismisschienoud-calvinis-
tisch,maardergelijke fijngevoeligheidhoortopde
zondag, eendagvoordeverstildeblik.

HetzelfdegoldvoorNederland in 7overstromingen, en
vanaf vanavonddeveelbelovendeserieNadebevrijding:
veel teongezellig voordevrijdagavond. Typischweer
zondagthema’s, dinsdagsdesnoods.

Hetmagde feestvreugdenietdrukken: er valtdeze
wekenweerwat te zienopUitzendinggemist.

JEAN-PIERRE GEELEN

Er valt weer wat
te zien op tv,
ook op
prettige
tijdstippen

Theater
REPORTAGE BROKEBACK MOUNTAIN, DE OPERA

Operadirecteuren en journalisten vanuit
dehelewereldwarennaarMadrid

gevlogenom IvovanHove’s bewerking
vanBrokebackMountain te zien.

Hein Janssenvolgdede regisseur op
dedag vandepremière

inTeatroReal.

Bergenvan
verlangen

Maand

ADVERTENTIE
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TomRandle (voor) en Daniel Okulitch als cowboys Jack en Ennis inBrokebackMountain. Foto Paul Hanna/Reuters

Lange adem
Ivo van Hove’s carrière als operaregisseur begon in 1999 met Lulu van
Alban Berg bij De Vlaamse Opera. Daarna volgden onder meer producties
bij de Nederlandse Opera (De Zaak Makropoulos van Janacék, Iolanta van
Tsjaikovski, Der Schatzgräber van Schreker), de Opéra van Lyon, De Munt in
Brussel en de Komische Oper in Berlijn. Zelf beschouwt hij zijn regie van Der
Ring des Nibelungen bij De Vlaamse Opera (2006-2008) als een hoogtepunt.

komen van traditie. Tom Randle en
Daniel Okulitch spelen die rollen. Ik
ben erg blij met ze. We hebben veel
gepraatenookdiscussiesgehad,maar
na vier dagen was er vertrouwen. Van
divagedrag isgeensprakegeweest,bij
geenvanbeiden.’

OokbijVanHovezelf niet?Stilte.Dan
iets vaneenglimlach, voorzichtig.

Akte 2 De voorstelling
Half acht. TeatroReal stroomtvol.Veel
Spaanse bourgeoisie, ook opvallend
veel jonge,hippemensenenmannen-
stellen. De dresscode lijkt zwart en
goud. Veel bont ook. Van Hove loopt
voor aanvang tamelijk ontspannen
door de zaal. ’s Middags heeft hij met
de technischeploegdepuntjesopde i
gezet,numoethetermaarvankomen.

Na de onheilspellende ouverture
vanWuorinen(eigentijdse,modernis-
tischemuziek)ishetbeginvandevoor-
stelling ronduit minimalistisch. Het
decorbestaatuiteenlegewitteruimte,
metdaarinstoeremannen.Deopzich-
ter draagt een lange leren jas, de twee
cowboysgaaninstijlgekleed:houthak-
kershemd en hoed. Maar dan die ach-

terkant–schitterendebeeldenvaneen
berglandschap dat langzaam wrede
contourenkrijgt: onleefbaar, ijskoud.

Van daaruit ontrolt zich het verhaal
in een rustig, bijna sereen tempo, met
af entoeeendramatischeuithaal. Jack
en Ennis gaan de berg op, hoeden de
schapen, krijgen het koud, stoken een
vuurtje,drinkenteveelenverwarmen
elkaar. Het eerste lichamelijk contact
zien we via een subtiel schaduwspel
dooreen tentzeilheen.

Een mateloos verlangen, dat is wat
Jack en Ennis twintig jaar lang bezig-
houdt. De scènes in hun respectieve-
lijkegezinnenwordenfraaivormgege-
ven door twee verrijdbare huiskamer-
decors, inclusief spelende kinderen.
Mooi isookdewijzewaaropderolvan
detweevrouwennadrukkrijgt:deeen
ontevreden over een leven tussen
strijkplankenaanrecht,deanderzake-
lijk enberustend.Demannen trekken
intussen op gezette tijden samen de
natuur in, daar waar ze vrij kunnen
zijn. Ze worden gedreven door don-
kerekrachten, inhunliefdevoorelkaar
bevindenzezichopderandvanalles.

Van Hoves regie doet denken aan
zijn versies van Angels in America en
AStreetcarNamedDesire.Allemaalwan-
hopige liefdes: intens en emotioneel,
maar altijd door een zekere mate van
stilering verbeeld. De muziek stuwt
regelmatignaardramatischehoogten,
Wagner, Strauss en ook Stravinski zijn
dannietverweg.Dezangersgevenzich
volledig aan het noodlot over: de
sonorebaritonvanOkulitch(Ennis)en
detenorvanRandle(Jack)passenwon-
derwelbij elkaar.

Ander pluspunt: de klare, kale taal
van Proulx leent zich bij uitstek voor
dit eigentijds muziektheater. ‘In

Wyoming zijn alle zinnen kort. De
mensen zeggen niet veel’, had de
schrijfsteropeenbeslotenpersbijeen-
komstgezegd.Ophet laatsthebjeniet
doordat jeeigenlijknaar ietsvreemds
zittentekijken,naartweemannendie
zoenenendaarover zingen.

De projecties van de bergen komen
af entoe terug,alseenschilderingvan
hetparadijsdatuiteindelijkeenwoes-
tijn wordt. Het slot is ronduit aangrij-
pend:nadedoodvanJack(vermoord?
ongeluk?) blijft Ennis alleen achter in
eenzwart leegdecor. Zijnklaagzang is
diep en draagt ver. Het gaat over alle
verloren liefdesenvriendschappen.

Het applaus is gul en lang. Bravo’s,
geen boe’s. Opmerkelijk, want het
Madrileense publiek staat erom
bekend zijn voor- en afkeuren luid-
ruchtig kenbaar te maken. De makers
haddenvooraf ookenigevreesdathet
onderwerp – een verboden mannen-
liefde – nogal controversieel zou zijn.
Maarhet schandaalblijftuit.

Akte 3 De afterparty
In Teatro Real kijkt men niet op een
glaasje meer of minder na afloop van
een wereldpremière. Is men in Neder-
land al tevreden met een plastic glas
lauwe prosecco, in Madrid knallen de
champagnekurken en staan in het
theaterrestaurantschalenmetoesters
endelicatehammenklaar.

‘Madrid is de liberaalste stad van
Spanje’,zegteenEngelsejournalistvan
het tijdschrift Opera Now, die al een
tijdje in Madrid woont. ‘Nergens zie je
zoveelmannenhandinhandopstraat
als hier. Als er al controverse is, zal die
gaanoverdenieteenvoudigemuziek.’

Verderopinhettheater– jemoetdan
welvierzalenvolkroonluchters, schil-

derijenengoudkleurigestoelendoor–
is in de Goya-foyer de nazit van de
artiesten begonnen. Mortier spreekt
zijnmensenhartverwarmendtoe.Van
Hovemoetmetallerlei typesopdefoto
enzethandtekeningeninprogramma-
boekjes.Deregisseurisopgelucht: ‘Wij
wilden dit belangrijke verhaal vertel-
len, over het eeuwige gevecht van
traditie en vooruitgang. En natuurlijk
ook het verhaal over die eeuwige en
gedoemde liefdesgeschiedenis. Wij
warenzekernietuitopeenschandaal.’

Daniel Okulitch (cowboy Ennis)
neemt beleefd de complimenten in
ontvangst. De boomlange, blonde
Canadees vertrouwt de verslaggever
toedathijopdeauditiestoerecowboy-
laarzendroeg.Diehebbenwaarschijn-
lijk de doorslag gegeven. Hij heeft ze
zevenweken langnietuitgedaan.

Als de plichtmatigheden zijn af-
gerond, verdwijnen Van Hove en zijn
entourage opnieuw naar de tapasbar
aan de overkant. Daar drinkt de regis-
seur een glas wijn en plukt aan een
tortilla. Of deze productie niet naar
Nederlandzoumoetenkomenendan
uiteraard naar het Holland Festival?
Eenvanzelfsprekendevraag.VanHove
weet nog van niks, maar hij hoopt het
wel. ‘Ik ben heel tevreden. Natuurlijk
zag ik wel een paar foutjes, maar nog
nooit heb ik in het theater zo’n intens
momentvaneenzaamheidgevoeldals
in dat laatste deel. Er is dan geen god
meer, geen liefde. Alleen maar die
bergen.’

BrokebackMountain, Teatro Real,
Madrid. Nog te zien op 1, 3, 5, 7, 9
en 11/2, teatro-real.com.Op 7/2
om20.00 uurwordt de opera live
gestreamd viamedici.tv

GerardMortier (70), tot vorig
jaar intendant van Teatro Real in
Madrid en initiatiefnemer van
BrokebackMountain, heeft een
zwaar jaar achter de rug. Hij lijdt
aan alvleesklierkanker en hij
heeft zware chemotherapie
ondergaan. Ongelukkigerwijs
werd tijdens zijn ziekte besloten
dat Teatro Real zijn contract als
intendant niet wilde verlengen.
Mortier werd inMadrid benoemd
toen een linkse regering aan de
machtwas. De huidige rechtse
regeringwilde hemvervangen
door een landgenoot en koos
voorMatabosch, tot voor kort
directeur van het Gran Teatre de
Liceu in Barcelona. Na gesteggel
en internationaal protest werd
voorMortier een nieuwe functie
bedacht: artistiek consulent.
Teatro Real wilde eerst helemaal
van hemaf,maar besloot hem
toch deze adviserende functie de
geven, vooralsnog voor een jaar.
Mortier noemde de affaire
‘grotesk en kafkaësk’.
Waaromhij Ivo van Hove vroeg
voor de regie vanBrokeback
Mountain? ‘Ik voelme zeer
verwantmet zijn stijl van theater
maken. In zijn vertellingenmaakt
hij op inventievemanier gebruik
vanmoderne technieken. Boven-
dien kent hij de Amerikaanse
samenleving goed. Hij werkt
regelmatig in NewYork en heeft
er ook een huis. En hij heeft veel
verstand van film, zijn
voorstellingen zijn vaak door
films geïnspireerd.’

GROTESK & KAFKAËSK

Ennis’ klaagzang is diep en
draagt ver. Het gaat over
alle verloren liefdes en

vriendschappen


