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geen ui tvoerende kunst," zegt Ciulli, 
"dramateksten vormen geen gesloten 
geheel zoals proza of poëzie, ze wor-
den geopend in ce nieuwe creatie, ge-
vuld met leven, fantasie, een nieuwe 
biografie. Eén van de basisprincipes 
van onze toneelesthetiek is de vrijheid 
t.o.v. de tekst en het recht van de ac-
teur ook een au teur te zijn. Dc motor 
van onze theatrale arbeid is nooit het 
verlangen een stuk te spelen, maar al-
tijd een artistieke noodzaak. Zoals een 
schrijver of een plastisch kunstenaar 
gedreven wordt iets te creëren, gebrui-
ken we theater om iets te vertellen. Het 
uitgangspunt is altijd een thema dat 
zich opdringt, dat dan omsingeld wordt 
met disparaat materiaal , waaronder 
ook dramateks ten . Het theater inter-
preteert niet, het creëert." 

De openingen die Ciulli in de tekst-
behande l ing toelaat , worden gelar-
deerd met grillige fantasie, feërieke 
droomtafere len , pralerig circus, maar 
vaker kale desolaatheid en obstinate 
dwangbeelden. Pasolini is vaak in de 
buurt om de schoonheid van de wreed-
heid te laten zien, de esthetiek van dc 
dood. Soms helt het naar Fellini met 
zijn bombastisch gebruik van sferen en 
kleuren. Maar IBeckett voert de onder -
toon, in vervallen grauwheid, absolute 
eenzaamheid, eindeloze treurnis. 

Pendelbeweging 
Ciulli: "Ik beschrijf een toestand van 

de wereld. De geschiedenis vormt vol-
gens mij een pendelbeweging tussen 
humane periodes en barbaarse tijden. 
In voor tdurende vooruitgang geloof ik 
niet. Vandaag leven we in een tijd waa-
rin we ver van het humanisme verwij-
derd zijn en het individu steeds minder 
vrijheid krijgt. Kijk maar naar de evol-
utie van de verschillende media (kran-
ten, televisie) die op uniformisering 
wijst. Daarom is ook het theater als 
tegenkracht vandaag zo belangrijk. In 
een tijd van enorme vervlakking, waa-
rin de politici niet meer de juiste argu-
menten vinden om allerlei mistoestan-
den als racisme en fascisme uit dc we-
reld te helpen -denk maar aan het aan-
deel van de Republikaner Partei van-
daag in Duitsland- is het theater nood-
zakelijk om deze a rgumenten te for-
muleren. Wanneer onze maatschappij 
werkelijk Hölderlin, Kleist en Biichner 
doorleefd zou hebben, zouden geweld 
en vreemdel ingenhaat vandaag niet 
mogelijk zijn. Thea te r kan een groter 
effect bereiken, omdat het een collec-
tieve werking veroorzaakt ineen maat -
schappelijke context. Deze kracht kan 
het theater pas opnemen wanneer het 
zich als artistieke vorm sterk maakt , en 

zich dus niet als commercieel verdom-
mingsprodukt in de cultuurindustrie 
definieert. Het theater wordt veel te 
veel onderschat." 

In die zin zijn de produktics van het 
Thea ter a/d R u h r een artistiek state-
men t . Z e fo rmule ren een theatrale 
identiteit die de toeschouwer confron-
teert , ui tdaagt , verontrust . Snippers 
mensheid worden theatraal opgelicht, 
daaronder krioelt het. Fragment jes he-
den worden theatraal afgetast, daar-
ach te r ve r s tomt het . Niet be leren , 
maar uitdagend ontbloten. Niet wij-
zen, maar speels omcirkelen. 'ITicaler 
als plek van beeld en blik, zicht en in-
zicht. Thea t e r als ontmoetingsplaats 
ook. Zee r druk is het verkeer tussen 
Mül lhe im en het Oos tb lok , tussen 
Noord en Zuid. Als receptieve organi-
satie geeft het Thea te r a/d Ruhr de 
kans aan Oostbloklanden zich gedu-
rende een langere periode in Duitsland 
tc presenteren. Polen cn Joegoslavië 
kwamen zo al aan dc beurt . Met Tur-
kije werd uitgewisseld : het Thea ter a/d 
R u h r was het eerste gezeschap dat cr 
sinds veertig jaar te gast was, ondanks 
de eno rme Turkse immigratie. De cul-
turele identiteit die vreemdeling Ciulli 
laat zien is dus pluriform en veelzijdig. 
Als onze wereld. 

Luk Vuil den Dries 



M O Z A R T 

Vrouwen bedriegen mannen . 
'Dat doen zij allemaal' , zegt Don Alfonso. 
Gugl ie lmo en Ferrando wedden van niet. 

Zij zullen, vermomd, e ikaars geliefde 
het hof maken en bewijzen dat er 

uitzonderingen zijn. 

Of is dat buiten Da Pontes literaire narcose 
en Mozarts muzikaal scalpel gerekend ? 

Luc Bondy, Peter Sel lars en Jürgen F l imm 
regisseren hun antwoorden op die vraag, 
precies tweehonderd j a a r nadat de opera 

van het vrolijk secerende tweetal werd gecreëerd. 

Cosifan Uitte. 

Een vrouw - Mieke Kolk - zet alles op een rij 
en betuigt haar eeuwige trouw. 

Aan de opera. 

Wat in de opvoeringsgeschiedenis 
van Cosifan tutte (School voor verlief-
den) zo opvalt, is dat het Mozarts ope-
ra - de derde die hij schreef in samen-
werking met Da Ponte - ontbreekt aan 
reputatie, aan goede naam. Ondanks 
de waardering voor de muziek werd 
het libretto vanaf de eerste opvoerin-
gen in 1790 tot in de twintigste eeuw 
bespot, vermaledijd en door muzikale 
zedenmees ters van kuisere teksten 
voorzien. Dat lijkt enigzins bizar, want 
ook de beide andere Mozart/Da Ponte 
opera 's gaan over lust, ontrouw en 
overspel, vernedering en straf. Het 
grote verschil tussen Cosifan tutte en 
Don Giovanni of De bruiloft van Figa-
ro ligt echter in de exclusiviteit van haar 
liefde/lust thema en het ontbreken 
van een duidelijke morele veroorde-
ling aan het e inde . 

Zo valt Don Giovanni voor zijn 
promiscue gedrag hel en verdoemenis 
ten deel, terwijl zijn vrouwelijke tegen-
voeter Donna Elvira, in een zekere 
geur van heiligheid tot inzicht komt en 
daar eindigt waar heel wat rebelse da-
mes boete moesten doen, in het kloos-
ter. In Le Nozze Di Figaro komt het 
tussen het dienstpersoneel uiteindelijk 
toch nog tot een bruiloft, onder super-
visie van de hitsige graaf die in de hu-
welijksnacht, geheel tegen zijn ver-

wachtingen in, voor een laatste keer op 
zijn nummer wordt gezet. 

Vernieuwend in beide opera's is dat 
Mozart, in zijn herschrijving van het 
muzikale opera buffa-idioom, de klas-
setegcnstellingen, die nauw met de 
liefdesthematiek verbonden zijn, ver-
der 'emotionaliseert' . De componist 
geeft 'de andere wereld' in de muziek 
letterlijk een stem op het niveau van 
de dramatische handeling en beleving. 
Het is daarbij frappant hoe hij de feo-
dale heren van een niet te verzadigen 
geilheid voorziet terwijl hun potentiële 
slachtoffers, overigens ook niet zonder 
enig kleerscheuren,door hun onderlin-
ge solidariteit in de buurt van liefde 
uitkomen. Het burgerlijke dictaat van 
de Liefde als absolute schokbreker 
tussen de lusten en lasten van het hu-
welijk dat in de 19e eeuw in alle senti-
mentali tei t ontwikkeld zal worden 
kondigt zich hier aan als politiek en 
cultureel adagium van een toekomsti-
ge middenstand. Daarnaast ontstaat 
allengs een 'deviant' artistiek discours 
waarin de maatschappelijke restricties 
zorgen voor een stoet van horrorver-
halen waarin fatale mannen, vrouwen 
en passies het bloed in en uit de aderen 
van hun lezers blijven pompen. 

Cosifan tutte schijnt uit een andere 
wereld te stammen. 

'Wie niet voor 1789 heeft geleefd, 
kent de zoetheid van het leven niet,' 
kon de graaf van Talleyrand later vast-
stellen aangezien zijn hoofd nog aan 
zijn lijf vastzat. En onder zoetheid van 
het leven, zo schrijft Arnold I iauser 
zedig, verstond men natuurlijk 'de 
zoetheid van de vrouwen; zij zijn het 
meestgeliefde tijdverdrijf zoals dal in 
alle genotsculturen het geval is.' De 
liefde is een geraffineerd gezelschaps-
spel geworden, de hartstocht een ge-
woonte. De kunst is voyeuristisch, het 
naakt alomtegenwoordig. Overal ziet 
men blote vrouwen overgegeven aan 
hun dijen, heupen en borsten of in om-
helzingen verstrengeld met mannen en 
andere vrouwen. Of beter gezegd blo-
te meisjes; het vrouwelijk schoon-
heidsideaal van de Rococo is jong, nog 
bijna onvolgroeid. De sexuele opvoe-
ding die men het prille wicht toebe-
denkt, wordt in zijn schrilheid in hel 
werk van de Markies de Sade cn dc nu 
zo populai re Chodcr los de Laclos 
(Dangerous Liaisons) uitvoerig uit de 
doeken gedaan maar, de literaire libcr-
tinage blijft relatief beperkt. Welis-
waar wordt hel liefdesmotief een drijf-
veer van de dramatische handeling 
maar, meer dan de erotische daad, is 
het hoe en waarom van de personages 
belangrijk. Nog steeds stevig aan het 
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Cosi Fan Tutte (De Nederlandse Opera) - Foto Jaap Pieper 

formele spel gebonden -en zonder vas-
te afspraken geen spel -lijkt de (vor-
m e n t a a l in een soort overdaad ook 
haar ontsnapping te zoeken en in haar 
verlies aan transparantie een lyrische 
bezwering van haar verlangen te ont-
hullen. 

Man/vrouw 
De impopulariteit van Mozarts Cosi 

fan tutte moet in de eerste plaats te 
wijten zijn aan de verkeerde tijd en 
plaats van presentatie. Wenen was 
geen Parijs, Duitsland geen Frankrijk 
en 1789 had het hele zoete leven van de 
R o c o c o met geweld weggevaagd . 
Ideologisch nauw verbonden aan de 
eigen tijd, plaatsen Mozart en Da Pon-
te de opera in een historisch niet nader 
omschreven Napels waar wel van oor-
log maar niet van vorsten sprake is. 
Klasseloos maar onmiskenbaar gesitu-
eerd in een gegoede middenstand. Op 
het eerste gezicht nog schatplichtig 
aan de commedia dell'arte en de zich 
daaruit ontwikkelende intrige-come-
die is Cosi fan tutte daar ook lichtjaren 
van verwi jderd . In zijn tragische 
aspecten vertelt Cosi fan tutte ook, bin-
nen een initiatie-ritueel, over de moei-
zame ontdekking van sexualiteit en 
identiteit, een emancipatieproces dat 
ook in De Toverfluit op de voorgrond 

wordt gesteld. En evenals Pamina daar 
de werkelijke kolen uit het vuur moet 
halen dienen ook de Cosi fan tutte -da-
mes de verantwoordelijkheid te ne-
men en te dragen voor de chaos die is 
aangericht. Maar wat belangrijker 
lijkt is dat de midzomernachtsdroom 
tot een nachtmerrie verwordt, niet al-
leen voor hen, maar ook voor hun 
publiek. Mozart creëert in zijn muziek 
een erotisch paradijs van wat ik maar 
polymorfe perversiteit (F reud) wil 
noemen waarin alles en iedereen bezet 
en bezeten raakt van verlangen. En 
niet zozeer de ongeoorloofde kruise-
lingse vrijages dan wel het schijnhuwe-
lijkwaar alle vier zich willens en wetens 
in storten, is de overtreding van het 
ultieme verbod : de transgressie is per-
manent geworden. 

De spelleider Don Alfonso, moet 
dan ook de twee jongens hun exotische 
oosterse vel aflaten stropen ten gunste 
van hun soldatenpak, niet alleen om-
wille van de afronding van de intrige, 
maar ook omdat het hek naar ons aller 
paradijs op slot moet. Of laten we zeg-
gen om beide, want het een pleegt 
nauw samen te hangen met het ander. 
In de tragedie vallen op dit ogenblik de 
doden, in de komedie vindt het veelal 
geforceerde feestelijke slot plaats waa-
rin het maatschappel i jke decorum 
wordt hersteld. In Cosi fan tutte maakt 

een touch of genius van de componist 
en zijn librettist dat de twee heren zich 
opnieuw omkleden, alsof ze geen af-
scheid kunnen nemen van de mannen 
die ze net nog waren en misschien ook 
zijn geworden. De opera creëert 
daarmee een open einde met het ge-
vaar dat ieder ogenblik alles weer op-
nieuw kan beginnen. In dat circulaire 
aspect van het libretto is deze opera 
wezenlijk tijdloos : ongestraft door li-
neariteit en geschiedenis, jaagt hij ons 
voort. 

Over het oedipale karakter van vele 
verhalen, wat Roland Barthes deed fi-
losoferen over het oedipale van het 
narratieve, is inmiddels al veel geschre-
ven binnen de tekstwetenschap. Ik zal 
dat verder laten voor wat het waard is, 
maar wil uil de theorie toch eerst een 
hypothese lichten. Deze stelt dat de 
lijn van het narratieve in zijn meest 
abstracte vorm het doordringen en uit-
eindelijk overwinnen van het vrouwe-
lijke (vaak het vrouwelijk object) door 
het mannelijke (vaak een mannelijke 
held) inhoudt. Het mannelijke staat 
voor mobiliteit en actic, het vrouwelij-
ke voor immobiliteit, voor een ruimte, 
een geantropomorfiseerd landschap 
van vrouwelijke symbolen zoals daar 
zijn : het bos, de grot, het water, kor-
tom alles wat met de oersymboliek van 
de moederschoot verwant is. 
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Cosi Fan Tulle (PepsiCo Summerfare) 

Dc hypothese is bruikbaar voor het 
wat gecompliceerde ' re ismot ief in 
Cosi fan tutte (wie reist er nu eigenlijk 
met wie? ) en de ontsteltenis van Mo-
zarls publiek (net als voor de miracu-
leuze basisovereenkomst in de vorm-
geving van de drie hier te bespreken 
recente ensceneringen van deze ope-
ra : Peter Sellars in New York, Luc 
Bondy in Brussel en Jurgcn Flimm in 
Amsterdam.) 

Hoewel het de mannen zijn die het 
ruime sop kiezen en zich vervolgens als 
ware avonturiers op het verleiden van 
de dames storten, is hun hele onder-
neming lot mislukken gedoemd als de 
dames op een gegeven ogenblik niet dc 
smaak te pakken krijgen en de heren 
niet met zich mee het bos insleuren om 
zich door hun nieuwbakken minnaars 
le laten ontmaagden. Dc vrouwen mo-
gen dan al 'allemaal zo' zijn, onstand-
vastig cn zwak, dan toch niet als deze 
types die, na de buit te hebben ver-
deeld, hun manvolk tevreden spinnend 
naar dc huwelijksdis voeren. En Mo-
zart laat ze, in een buitengewoon sluw 
libretto waarin winnen en verliezen ge-
lijkelijk worden afgestraft, ten koste 
van de heren alle ruimte. De eerste 
verloving wordt muzikaal gefotogra-
feerd in haar onschuldige narcistische 
dweepzucht, een sociaal en cultureel 
fenomeen waaraan collectief vorm 

wordt gegeven. Daarna beginnen, ge-
leidelijk, dc aria's dc personages vorm 
te geven en de nieuwe paren in een 
steeds stijgende emotionele lijn naar 
elkaar te drijven en te legitimeren. De 
muziek laat ons acccpicrcn wat er zich 
aan erolische verlangens - hoe verbo-
den ook - aandient. En dat lijkt nog 
veel meer dan wat de hedendaagse en-
sceneringen van Cosi fan tutte laten 
zien en veel te veel voor een zich sterk 
makende burgerlijke klasse die zich, 
toen, ten behoeve van de eigen iden-
titeit aan het inrollen was in moraal, 
fatsoen en een geducht arbeidsethos. 

Schuldig ? 
De opvoering van de opera stek de 

regisseurs vooreen aantal dramaturgi-
sche keuzes, die nauw verbonden zijn 
met een mogelijke receptie. Zowel het 
beklemtonen van de intrige, de sociale 
comedie, de buitenkant van Cosi fan 
tutte, als een duidelijk inweven van het 
'rites de passage'-molief als inwendige 
structuur, lijkt onvermijdelijk samen te 
hangen met de eenvoudige vraag: her-
kennen de meisjes de jongens nu wel 
of niet en zo ja, zo nee wat is hun motief 
voor de partnerruil ? Schuldig on-
schuldig of onschuldig schuldig ? 

Peter Sellars suggereert slerk 'her-
kenning' : de partnerruil begint als een 

koekje van eigen deeg, het overspel 
brengt nieuw leven en een moment 
van bevrijding in de wat ranzig gewor-
den relaties, het huwelijk (eindelijk) 
wordt op het witte tafellaken overhaast 
weggegeten totdat de glazen vallen cn 
Don Alfonso met de kassa rinkelt. 
Wanneer de jongens dc meisjes komen 
verleiden doen zij dat in hippie- kos-
tuum, in onze herinnering zwaar bela-
den met sexuele bevrijding. Hun ver-
mommingsa t t r i buu t , de zonnebri l , 
wordt door de meisjes simpelweg over-
genomen als zij in de aanval gaan. 

Luc Bondy benadert het probleem 
vanuit een heel andere hoek. De jonge 
pedante harken met hun witte gezich-
ten , hun witte pruiken en hun steek-
hoeden zien er zo identiek uil, dat de 
meisjes zich bij het treurige afscheid al 
vergissen. Dat ze nooit echt aan hun 
verloofdes geroken hebben, wordt dan 
ook duidelijk door hun fladderende 
pathetiek : een tegenpool van de sta-
tueske gebaren van de mannen. Als 
deze even later met vloeiende gewa-
den en ontblote borsten, kortom met 
lichamen, terugkomen en de meisjes 
eindelijk het hof beginnen te maken 
herkennen wijzelf ze niet eens en willen 
dat ook geenszins, omdat we de twee 
schatjes graag iets echts gunnen. De 
partnerruil is een bewuste keuze voor 
een van beide mannen die daar staan, 
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Cosi Fan Tutte (PepsiCo Summer/are) - Foto Peter Krupenye 

het slotbeeld levert een kluwen in el-
kaar verstrengelde mensen op, waar-
over een klein wit huisje neerdaalt : 
eindelijk thuis na de lange reis door 
een verschietend landschap dat steeds 
grimmiger vormen aan begon te ne-
men. 

Jurgen Flimm laat de theatrale ef-
fectiviteit van Cosi fan tutte over aan 
de muziek, het gigantische decor en 
een aantal commedia dell'arte figuur-
tjes die de ruimte te pas en te onpas 
vullen. Zijn dames en heren zingen en 
bewegen zich aldus door de voorstel-
ling heen als was er veel te doen en 
niets te tonen. Of ze elkaar ooit eerder 
hebben gezien, is onbelangrijk omdat 
ieder voor zichzelf optreedt, waarom 
ze voor de een en niet voor de ander 
kiezen, staat in de muzikale dramatur-
gie die met de voorgeschreven stem-
soorten de ideale koppels vormt. Ter-
wijl Fiordiligi bij Peter Sellars in haar 
doodsnoodaria's (zal ik wel / nee ik 
mag n i e t / m a a r ik wil / toch m a a r 
niet/mijn arme verloofde) strippend 
op een cafétafel staat, zit Flimms so-
praan, nadat ze dapper door het knie-
hoge water is gestapt, treurig in een 
bootje en laat het zand (daarom is het 
bootje ook gestrand) van de tijd door 
haar vingers glijden. Waarom ze zich 
alsnog laat verleiden is onbegrijpelijk. 
Geknakt zitten aan het einde de juiste 

echtparen aan de juiste tafeltjes, het 
avontuur met de sleutelclub van de 
laan jammerlijk mislukt. 

Jurgen Flimm lijkt echter het recep-
tiedebat op een ander niveau te willen 
voeren. Hij opent de opvoering post-
modern met een beeldcitaat van Ma-
nets 'Déjeuner sur l 'herbe'. Drie aan-
geklede heren en een naakte dame. 
De afbeelding is pornografisch, de re-
ceptie legt het accent op het voyeuris-
me van de toeschouwer. Binnen de 
voorstelling (het beeld gaat bewegen), 
wordt het een bordeelscène waarmee 
de hypocrisie van het herenakkoord 
wordt aangegeven. Het kijkgenot 
wordt voortgezet in hel tweede beeld : 
de ijle wolkenhemel, de op een kamer-
schermvan reuzeformaat geschilderde 
bossen, de grote plas water en hel 
theehuisje, een klein fallisch torentje 
achter een ronde parketvloer met een 
ingelegd, en overigens ongebruikt , 
doolhofmotief. En dat is het dan voor 
de rest van de voorstelling die zich vol-
strekt traditioneel afrolt, als we die ene 
brutale pose van Dorabella in een 
nachthemd cn de openhangende jurk 
van Fiordiligi niet vergeten. Mogen we 
niet kijken, moeten we allemaal zien 
hoe zoiets slecht afloopt ? Moeten we 
willen dat het slecht afloopt ? Zijn wij 
schuldig ? Of moeten we, nadat het 
krit ische kader is vastgesteld, het 

kunstwerk ongestoord in zijn 'histo-
risch' kader - wat dat ook moge zijn -, 
tot ons nemen ? 

Zonder enige directe erotische aan-
wijzing maar eindeloos verleidelijk 
neemt Bondy de personages en ons 
mee op reis. Het tweehonderd meter 
lange achterdoek van Karl Ernst I lcr-
mann ontrolt een steeds wisselend pa-
norama van zeegezichten, het verre ei-
land waar ook gelukzaligen wonen en 
het bos met de waterpartijen. Straks 
zullen de meisjes daar in een bronnctjc 
hun voeten wassen en van mannen wis-
selen als van schoenen. Balancerend 
op een grote zwerfkei, zal Fiordiligi 
haar emotionele evenwicht zoeken, 
terwijl de lucht achter haar inktzwart 
wordt en een maanachlig duinland-
schap haar intrede in de volwassen 
wereld van gedane keuzes zal gaan 
markeren. De rol van de voyeur wordt 
ons, onschuldige kinderen, afgenomen 
door Don Al fonso , die terwijl de 
schmink op zijn gezicht uitloopt van 
het zweet, de paartjes bespiedt van on-
der het tafellaken, vanachter een ka-
merscherm en langs de badtent waarin 
Despina zich verkleedt voor haar rol 
als dokter. Een steeds lebberigcr geil-
aard die maar met moeite zijn rol van 
ceremoniemeester blijft spelen cn, als 
niet weg te cijferen deelgenoot van al 
te intieme ervaringen in de familie zal 
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