
La Clemenza di Tito is het spekta-
kel van de onverzoende contrasten. 
Uit die talloze spanningen put dit 
spektakel zijn oeverloze vitaliteit. 

De betekenis van 
een doorgesneden 
watermeloen 

Men kan over de opvoering van La 
Clemenza niet spreken zonder de 
aandacht te vestigen op de rol der 
objecten. De ruimte is in eerste instan-
tie maagdelijk wit, maar naargelang 
het verhaal zich ontwikkelt, wordt ze 
bevuild door objecten die achtergela-
ten worden. 'De personages', zo 
schrijft Herrmann, 'laten sporen ach-
ter op het toneel.' Ook hier wordt een 
subtiel spel met betekenissen ge-
speeld. Zo is er de doorgesneden 
watermeloen die op geen enkel ogen-
blik aan de actie deelneemt. Men kan 
er een symbool van het vrouwelijke in 
zien, want visueel ligt de vrucht 
gecontrasteerd met de achtergelaten 
wapenuitrusting van Titus. Virtuoos 
is het gebruik van de schoenen: 
wanneer de toeschouwer het theater 
betreedt, staat op het voorplan een 
roze schoen in een schijnwerper: 
speelsheid, enigma, Assepoes? Wan-
neer het doek opgaat, ontwaart het 
publiek in een verre hoek aan de 
andere kant van de kamer de tweede 
schoen, tussenin staat imponerend 
groot Vitellia die zegt: 'Hoezo, Sex-
tus, kom je me steeds hetzelfde zeg-
gen?'. Plots krijgt de schoen een 
dramatische betekenis: In de rust van 
het object lezen we nu een heftige 
scène: Vitellia heeft met haar schoe-
nen gegooid: ruzie. Dit schoenenpaar 
zal later nog een rol spelen. Als de 
woedebui voorbij is, zullen ze aange-
trokken worden. Later, wanneer Vi-
tellia mislukt is en ze vreest dat ze de 
bruid van Titus niet zal worden, 
ontdoet ze zich, tijdens de mooiste 
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aria van het stuk (Non piü di fiori), 
van al haar sieraden en ook haar 
schoenen trekt ze uit. Als symbool van 
haar volledige onderwerping, plaatst 
ze haar twee schoentjes netjes naast 
elkaar op het voorplan: inderdaad, 
Vitellia is totaal uitgeteld. 

Al even verbluffend is het parcours 
van de bloemen: ze worden door 
Sextus opgebracht als geschenk, Vitel-
lia weigert ze en gooit ze neer op het 
voorplan. Eén bloem echter, houdt ze 
over en laat ze even later achteloos 
vallen op het achterplan. Twee bedrij-
ven later (!) ligt die bloem er nog 
alti jd. Nu raapt Vitellia ze op en steekt 
ze op haar corsage: nu het veel te laat 
is, aanvaardt ze het teken van liefde 
van de arme Sextus. Het achterlaten 
van de sporen heeft nog een ander 
gevolg. Hun permanente aanwezig-
heid rijmt niet met de vooruitgang van 
het verhaal en de wisseling der loca-
ties. Zo zijn ze elementen die elke 
illusie doorprikken: op elk ogenblik 
van de vertoning maken ze duidelijk 
dat alles spel en aanduiding is. Hun 
aanwezigheid onderstreept wat hier 
essentieel aan de gang is: een theater-
vertoning. Zo kan men de verloren 
objecten een functie geven in verschil-
lende ketens van betekenis: ze func-
tioneren in het paar echt /onecht; tijd 
van de Bühne/tijd van het verhaal; 
netheid/bezoedeling; schijnbaar toe-
val/totale controle, en tenslotte heb-
ben ze nog een fetisjistische waarde. 

Uit deze analyse zijn er vanzelf een 
paar krachtlijnen naar voren geko-
men, die duidelijk maken op welke 
manier Herrmann theater maakt. Het 
begint bij zeer algemene concepties 
van de stof en zijn representatie en 
leidt tot minitieus werk met onooglij-
ke details. Dit is mogelijk omdat 
Herrmann een object wil samenstellen 
dat een veelheid aan betekenissen 
uitstraalt. Hij gebruikt ruimtes, men-
sen en dingen als zovele tekens die iets 
aanduiden. Nooit staat iets voor zich-
zelf of op zichzelf. Alles verwijst naar 
iets anders. Zo worden alle elementen 
van de muziek, de tekst, de lijfelijke 
aanwezigheid, de concrete objecten 
met ontelbare, onzichtbare doch 
speurbare draden met elkaar verbon-
den. Het resultaat is verbluffend in 
zijn juistheid, in zijn suggestieve 
kracht, in zijn onuitputtelijke rijk-
dom. We hebben er bij het begin op 
gewezen dat de waardeoordelen over 
de opera bij de specialisten nogal 
uiteen lopen. Of Herrmann, en met 
hem directeur Mortier en dirigent 
Cambreling, bewezen hebben dat dit 
werk meteen naast Die Zauberflöte 
kan geplaatst worden, mag dan nog 
een open vraag blijven, wel is er met 
overtuiging aangetoond dat het aan-
leiding kan zijn tot groots, onvergete-
lijk theater. En niemand kan er aan 
twijfelen dat de grootste verdienste 
hierbij toekomt aan Karl-Ernst Herr-
mann. 

Johan Thielemans 

Karl-Ernst Herrmann 

Geboren 1936 te Neukirch, 
Oberlausitz; studeerde grafiek 
en beeldende kunsten te 
Berlijn; debuteerde als deco-
rateur te Ulm in 1961 ; werkte 
van 1963 tot 1969 te Breinen, 
waar hij ontwerpen maakte 
voor opera en operette. In 
1969 werkt hij voor de eerste 
maal met Peter Stein: in de 
Kammerspiele te München 
ensceneren ze Im Dickicht der 
Städte (Brecht). Aan het 
Staatstheater te Braunschweig 
ontmoet hij Claus Peymann, 
voor wie hij de decors van 
Richard III ontwerpt. In 1971 
wordt hij de vaste decorateur 
van de Schaubühne te Berlijn. 
Voor Peymann verzorgt hij 
Ritt über den Bodensee 
(Handke). Met de decors van 
Steins Peer Cynt verbaast hij 
de theaterwereld. Hij blijft bij 
alle grote projecten van Stein 
verbonden: Der Prinz von 
Homburg (met het groot 
zwartfluwelen doek), Fegefeu-
er in Ingolstadt (Fleisser, bij 
ons bekend als De Voetwas-
sing), Das Sparschwein (La-
biche), Sommergäste (Gorki, 
met een echt grastapijt en een 
echt berkcnbos), Shakespeares 
Memory, Wie es Euch Gefällt 
(Shakespeare, met een dool-
tocht van het paleis naar het 
woud van Arden, in een 
filmstudio). Hij wordt ook de 
vaste decorateur van Botho 
Strauss bij de Bühne: hij is 
verantwoordelijk voor de 
kunstgalerij in Trilogie des 
Wiedersehens, voor de acht 
appartementen boven elkaar 
in Gross und Klein, voor 
KaUdewey. Hij ontwerpt de 
decors voor de indrukwekken-
de Oresteia van Stein. Hij 
wordt ook nog elders uitgeno-
digd: hij maakt decors voor 
Bernhard : Der Präsident, Det-
Ignorant und der Wahnsinnige, 
Die Jagdgesellschaft, Am Ziel, 
Der Weltverbesserer (regie 
Peymann, hoofdrol: Minetti). 
In Bochum werkt hij mee aan 
een Tasso. In Hamburg levert 
hij decors voor de opera 
Eugen Onegin (Tsjaikowski). 
La Clemenza di Tito is zijn 
eerste regie. 


