
Karl-Ernst Herrmann: "Brussel biedt ideale werkvoorwaarden" 

H e m n a n n heeft La Clemenza ge-
monteerd op het einde van het seizoen 
1981-1982. In de herfst werd het 
hernomen met een gedeeltelijk gewij-
zigde bezetting. De normale opera-
praktijk bestaat erin dat die nieuwe 
montering verzorgd wordt door een 
assistent-regisseur die werkt aan de 
hand van een minitieus bijgehouden 
regieboek. Maar dat is een praktijk die 
Gerard Mortier niet ligt. zodat hij 
Karl-Ernst Herrmann opnieuw uit 
Berlijn heeft laten overkomen. 
De ernst waarmee de tweede monte-
ring gebeurde moge hieruit blijken dat 
hij samen met Stuart Burrows. die de 
rol in juni had vertolkt, een half uur 
repeteerde om de juiste gebaren te 
vinden bij het recitatief waarin Titus 
besluit om zijn vriend niet ter dood te 
veroordelen. Voor de toeschouwer 
meteen ook een gelegenheid om te 
merken dat Herrmann nog een gave 
heeft die hij niet in het openbaar 
tentoon spreidt: hij is zelf een voor-
treffelijk acteur, met een instinctief 
aanvoelen van de juiste snelheid van 
een handbeweging en met bijzonder 
sierlijke vingers: Burrows is er maar 
een afschaduwing van. 
Een gesprek over de groei van het 
concept. 

KEH : Ik heb over deze opera 
met Mortier reeds gesproken toen 
hij in Frankfurt en in Hamburg 
werkte. Op een gegeven ogenblik 
waren er zelfs plannen om Titus op 
te voeren, maar dat is dan telkens 
afgesprongen. Later heb ik in Parijs 
ook Sylvain Cambieling ontmoet, 
en al gauw merkten we dat we op 
dezelfde golflengte zaten. Toen 
Mortier dan directeur van de Munt 
benoemd was, stelde hij me eerst 
voor om de decors te ontwerpen. Ik 
schreef uit Berlijn terug of ik ook 
niet de regie mocht verzorgen en 
daar ging Mortier onmiddellijk op 
in. We hebben de voorstelling dan 
rustig voorbereid. We zijn met zijn 
allen (Mortier, Cambieling, mijn 
vrouw als dramaturge en ikzelf) op 
vakantie gegaan naar Corsica en 
hebben daar het project grondig 
besproken. Het is dus langzaam 
gegroeid, met de inbreng van zowat 
iedereen. De voorbereiding — dat 
wil zeggen de tijd dat ik er geregeld 
over nadacht naast mijn andere 
bezigheden— heeft zowat een jaar 
geduurd. 

Uw carrière als decorateur is 
nauw verbonden met die van Peter 
Steitt als regisseur. Zijn opvoerin-
gen zijn altijd al bekend geweest 
voor de verrassende rit int les 
waarin ze zich afspeelden. In 1971 
werd de opvoering van Peer Gynt 
als een evenement ervaren, en de 
decors waren toen een belangrijk 
onderdeel van het succes. Wat 
waren de nieuwe elementen ervan ? 

KEH : Het was allemaal zo 
nieuw niet, omdat het wel eens 
eerder was gedaan. Maar in de 
context van de late jaren zestig 
werkte dat zeer verrassend. Het 
komt er op neer dat ik de 
schouwburg niet aanvaard als een 
gegeven ruimte. Voor elke tekst is er 
een speciale indeling nodig. Het 
standpunt van waaruit het publiek 
het spektakel ziet, behoort tot de 
totale boodschap ervan. We hebben 
dat in de Schaubühne heel 
consequent gedaan. De meer 
spectaculaire momenten van die 
optie waren te vinden in de enscene-
ring van Wie es Euch Gefallt (As you 
Like it, Sliakespeare). Het eerste 
deel, aan het hof, speelde zich af in 
een wit decor. Daarna werden de 
toeschouwers uitgenodigd om de 
speelruimte te verlaten. Ze gingen 
langs een pad door een woud en 
arriveerden tenslotte op een open 
plek in het bos waar zich de rest 
van de vertoning, in het woud van 
Arden, verder afspeelde. We wilden 
het woud en de gedachte van de 
verbanning tastbaar maken. We 
hebben nu de consequentie helemaal 
doorgetrokken in ons nieuw gebouw 
in Berlijn, aan de Lehniner Platz. 
Het is gewoon een ruimte, zonder 
opdeling in scène en stoelen. Voor 
elk stuk zullen we de ruimte 
inrichten zoals het ons best lijkt. 

Welke elementen in La Clemenza 
sluiten bij deze filosofie aan ? 
K E H : Vooraleer ik ben gaan 

ontwerpen, ben ik naar de zaal van 
de Munt gegaan om het allemaal 
eens goed te bekijken. Er zijn 
honderden details die me zijn 
opgevallen. Al dat goud, de pilaren, 
de versiering, de schildering op het 
plafond. Pas dan heb ik het beeld 
van de scène ontworpen. Ik zag 
bijvoorbeeld dat een klein muurtje, 
dat met fluweel bedekt is, de rand 
van de scène van de zaal scheidt. Ik 
vind echter dat Mozart zoiets niet 
kan hebben. Die afscheiding 
vervreemdt de acteurs van het 
publiek. Ik heb die dus laten 
wegnemen. Ik heb de scène zelfs tot 
in de orkestbak uitgebouwd, om de 
zangers zo dicht mogelijk bij het 
publiek te brengen. Ik vind het 
fantastisch als zangers op het 
voorplan komen zingen, omdat ze 
dan zoveel contact met de zaal 
hebben. Ik heb ook omhoog 
gekeken en gemerkt dat boven de 
grote luchter een geschilderde hemel 
zit. Ik heb die dan ook gebruikt 
wanneer Sextus en zijn vriend over 
de hemel zingen. Dat zijn allemaal 
voorbeelden van het benutten van 
een concrete, particuliere ruimte 
waarin men speelt. 

De opvoering van La Clemenza 
heeft een zeer grote weerklank 
gekend. Zelfs het tijdschrift 

Theater Hei/te heeft er uitgebreid 
over bericht. Herrmann telt plots 
mee als regisseur. Wat gaat u nu 
doen: verder blijven werken als 
decorateur of een nieuwe carrière 
opbouwen a/s regisseur ? 
K E H : Ik blijf decorateur. Ik 

werk nu met Peter Stein aan de 
voorbereiding van een produktie 
van Genets Negers. Dat komt in de 
loop van 1983 op het programma. 
Natuurlijk krijg ik nu veel 
aanbiedingen vanwege Duitse thea-
ters om nog opera's te regisseren. 
Maar ik zal een opdracht slechts 
aanvaarden als de werkomstandig-
heden de juiste zijn. Dat waren ze 
hier in Brussel. Hier wordt een 
produktie op punt gezet en die blijft 
dan een tijd in deze vorm lopen. In 
Duitsland wisselt men voortdurend 
de bezetting. Dat blijft dan allemaal 
technisch wel in orde, maar de ziel 
van de vertoning gaat verloren. 
Omdat in Brussel de voorwaarden 
voor mij ideaal zijn, wil ik er wel 
graag terugkomen. Er zijn plannen 
om in 1984 Don Giovanni te doen. 
Ik heb daar dus twee jaar tijd voor. 
Ik kan er opnieuw rustig over 
nadenken. 

Zijn er naast Mozart nog andere 
componisten die U boeien ? 
Ik zou zeer graag Monteverdi 

doen. Er blijft echter een groot 
probleem bestaan: de partituren zijn 
niet veel meer dan schetsen en 
aanduidingen. Geraamtes die door 
iemand moeten worden aangevuld. 
L'lncoronazione di Poppea vind ik 
een prachtig libretto, maar de 
bestaande muzikale versies bevre-
digen me niet. Ik heb zowel de 
versie van Leppard als deze van 
Harnoncourt gehoord en al zijn ze 
erg verschillend, toch ontbreekt er 
muzikaal wat aan. Ik zoek nog de 
juiste muzikale oplossing. Ik heb er 
met Mortier over gesproken en we 
spelen met de idee om een 
componist aan te spreken. Hij zal 
bij het uitschrijven meer fantasie 
kunnen gebruiken. Misschien wordt 
dat wel wat, en als de tekst klaar is, 
wie weet ... 

Achteraf vertelt Gerard Mortier 
ons dat er ook gesprekken zijn ge-
voerd omtrent Verdis FaUstaff. Iets 
wat me zeer verheugt. Immers, ook 
Verdi heeft het dringend nodig dat hij 
tot op het bot afgestoft wordt, en 
benaderd met de volle artistieke ernst, 
waarvan La Clemenza di Tito zo 
overvloedig getuigde. 

Johan Thielenians 


