Cosi Fan Tulle (PepsiCo
Dc hypothese is bruikbaar voor het
wat gecompliceerde ' r e i s m o t i e f in
Cosi fan tutte (wie reist er nu eigenlijk
met wie? ) en de ontsteltenis van Mozarls publiek (net als voor de miraculeuze basisovereenkomst in de vormgeving van de drie hier te bespreken
recente ensceneringen van deze opera : 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 o p het verleiden van
de dames storten, is hun hele onderneming 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 mogen dan al 'allemaal zo' zijn, onstandvastig cn zwak, dan toch niet als deze
types die, na de buit te hebben verdeeld, hun manvolk tevreden spinnend
naar dc huwelijksdis voeren. En Mozart laat ze, in een buitengewoon sluw
libretto waarin winnen en verliezen gelijkelijk worden afgestraft, ten koste
van de heren alle ruimte. D e eerste
verloving wordt muzikaal gefotografeerd in haar onschuldige narcistische
dweepzucht, een sociaal en cultureel
f e n o m e e n w a a r a a n collectief v o r m

Summerfare)

wordt gegeven. Daarna beginnen, geleidelijk, 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 verboden ook - aandient. En dat lijkt nog
veel meer dan wat de hedendaagse ensceneringen 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 identiteit aan het inrollen was in moraal,
fatsoen en een geducht arbeidsethos.

Schuldig ?
De opvoering van de opera stek de
regisseurs v o o r e e n aantal dramaturgische 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: herkennen de meisjes de jongens nu wel
of niet en zo ja, zo nee wat is hun motief
voor de partnerruil ?
Schuldig onschuldig of onschuldig schuldig ?
Peter Sellars suggereert slerk 'herkenning' : de partnerruil begint als een

koekje van eigen deeg, het overspel
brengt nieuw leven en een moment
van bevrijding in de wat ranzig geworden 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- kostuum, in onze herinnering zwaar beladen met sexuele bevrijding. Hun verm o m m i n g s a t t r i b u u t , d e zonnebril,
wordt door de meisjes simpelweg overgenomen als zij in de aanval gaan.
Luc Bondy benadert het probleem
vanuit een heel andere hoek. De jonge
pedante harken met hun witte gezichten , hun witte pruiken en hun steekhoeden 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 statueske gebaren van de mannen. Als
deze even later met vloeiende gewaden 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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