
Sextus is weggestormd. Servilie, verloofde van Annius, 
komt aangelopen. Dit gebeurt op dezelfde plaats van de 
vorige spelfase. Het vage licht zal al de andere personages 
aantrekken, alsof in die absolute leegte enige bescherming 
te vinden is. Op de achtergrond ziet men de vlammen: 
het zijn rode linten die door een windmachine bewogen 
worden. 
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De vermenigvuldiging gaat verder: Publius (Jules Bastin) 
komt het gezelschap vervoegen. De lichtcirkel wordt 
duidelijker. Op de achtergrond schrijdt een geheimzinnige 
figuur (een allegorie, maar van wat?) door de vlammen. 
Uit de zoldering is een rond paneel verdwenen : hieruit 
zal later enige asse naar beneden dwarrelen (althans in de 
tweede versie van Tito). 

naast elkaar, van wie elk aan de 
ander gebonden is door een 
begeren, dat altijd onvervuld 
moet blijven. Elk moet op zijn 
manier iets opgeven. (... De 
geschiedenis van Sextus, Titus en 
Vitellia) is tot het bittere einde 
gekomen. Uitgestreden, door 
loutere teleurstellingen moede. 
De muziek is uit. Het huilen van 
een windstroom, zoals die van 
horizon naar horizon waait op 
Antartica en in een verlaten 
schelp naklinkt.' 

Door de (officiële) vreugde van de 
finale te weigeren, heeft Herrmann 
van La Clemenza een moderne opvoe-
ring gemaakt. 

Operaregie is het 
zichtbaar maken van 
muziek 

Al evenzeer heeft Herrmann voor 
een hedendaagse opvoering gezorgd 
door de aandacht waarmee hij én de 
tekst gelezen én de muziek beluisterd 
heeft. Als hij zegt dat voor hem 
operaregie er moet in bestaan de 
muziek zichtbaar te maken, dan is hij 
daar volledig in geslaagd. Het aan-
doenlijkst gebeurt dit in het liefdesduo 
tussen Annius en Servilia. Een serie 
heel eenvoudige handelingen drukt de 
sensuele aantrekking uit. Elk gebaar is 
gecoördineerd met de muziek. Als 
Annius het kleed van Servilia streelt 
en zich op zijn knieën werpt, dan is dat 
een gestiek die door de stuwing van de 

muziek zelf gesuggereerd wordt, maar 
de opvoering verliest zich niet in een 
krampachtig zoeken naar een licha-
melijke choreografie. Ook op dit 
gebied wordt de vertoning door oppo-
sities doortrokken: er is het volledig 
gestileerde gebaar dat op de muziek 
drijft, er is de weg over het toneel die 
een muzikale figuur volgt, maar daar-
naast zijn er een ganse reeks gebaren 
die contrapuntisch buiten de muziek 
staan. Herrmann heeft ook gebaren 
en handelingen van de natuurlijke tijd 
ingebouwd, die zich als het ware niets 
aantrekken van wat er in de orkestbak 
gebeurt. Daar hij die handelingen 
samen laat uitvoeren met gestileerde 
acties, kan er een wonderlijk spel 
ontstaan van controle en losheid, van 
toeval en orde. Wanneer Titus gecon-
fronteerd wordt met de moordenaar 
Sextus, is hun ganse scène opgebouwd 
als een erg nauwe echo van de muzika-
le actie. Tegelijkertijd zien we ook 
Publius, de prefect, een verfrommeld 
papier oprapen, openstrijken en op de 
troon van de keizer leggen. Vooral dat 
openstrijken ervaart de toeschouwer 
als een intrigerend moment, omdat 
het met zoveel zorg wordt gedaan én 
omdat het papier een natuurlijke 
weerstand biedt. Op één plateau 
wordt op die manier de verst doorge-
dreven stilering verenigd met een 
stukje realiteit. Theatertijd staat tegen-
over reële tijd. 

Onverzoende contras-
ten, talloze spanningen 

Het vorige voorbeeld leidt ons 
opnieuw naar het essentiële punt van 
de voorstelling: Herrmann zorgt voor 
constant boeiende theatrale actie 
dank zij een systematische toepassing 
van het principe van spanning tussen 
tegengestelden. Of: dit is een klassiek 
voorbeeld van een dialectisch theater-
maken. Langs alle assen van het 
gebeuren kan men het spel tussen 
tegenpolen terugvinden: Titus staat 
tegenover Vitellia, man tegen vrouw. 
Daartussen bewegen zich al de traves-
tierollen die in hun figuur zelf deze 
tweedeling reeds tegenspreken. Alle 
kostuums zijn deel van een heel ruim, 
gevarieerd veld van historische herin-
neringen: de Romeinse tijd wordt 
even opgeroepen in het harnas van de 
keizer, maar de andere kostuums 
komen alle uit een tijd die de actie 
dichter bij ons brengt. 

Herrmann: 'Een van de proble-
men van de opera was dat hij 
zich bij de Romeinen afspeelde, 
en van die kostuums hield ik 
helemaal niet. Ik heb ze dus 
radicaal afgewezen.' 

Het gevolg is dat wij, twintigste-
eeuwse toeschouwers, kijken naar het 
verhaal van een Romeins keizer dooi-
de ogen van iemand uit de achttiende 
eeuw. Het anachronisme wordt tot 
expressief principe verheven. De kei-
zer refereert met zijn hermelijnen 
mantel aan Lodewijk XIV of aan 
Napoleon. Het kleed van Vitellia 
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