
volgt er een algemene verzoening. 
Alleen mengt de tekstdichter in de 
dialoog het bittere kruid van de 
ervaring als Don Alfonso zegt: 'Ik liet 
jullie erin lopen, maar om jullie 
minnaars uit hun waan te helpen: 
voortaan zullen ze wijzer zijn.' En de 
meisjes zingen: 'Ik zal je altijd aan-
bidden,' waarop de wijzergeworden 
jongens repliceren met: 'Ik geloof je, 
mooie lieveling, maar ik vraag niet 
naar bewijzen.' (vertaling Stefaan van 
den Bremt). Dit laatste is het bewijs 
dat er wat geleerd werd in deze school, 
want hierop volgt de conclusie die 
luidt: 'Gelukkig hij die alles van de 
goede kant beziet, en zich bij tegenslag 
en ongeluk laat leiden door de rede.' 
Hier klinkt in da Pontes woorden heel 
duidelijk een achttiende-eeuwse visie 
op de menselijke gedragingen door. 

Hoe dan ook, elke regisseur die dit 
werk aanpakt, moet zich vragen 
stellen over de oordelen die men over 
de gestelde handelingen uitspreekt. 
Bondy heeft het vrij abstracte verhaal 
een persoonlijke, menselijke dimensie 
willen geven: "Ik wilde het pathetisch 
maken," zegt hij. "Ik wilde tonen dat 
men voorzichtig moet zijn : men denkt 
dat men slechts aan een spel deel-
neemt, maar dat spel beïnvloedt ons, 
verandert ons. Als Fiordiligi zegt: 
'ons hart blijft hetzelfde,' dan vergist 
ze zich. Niets verdwijnt zomaar. Men 
zou zo graag iemand verleiden voor 
één nacht, en dan naar iemand anders 
terugkeren. Maar het slechte geweten 
zorgt ervoor dat er iets van die 

verleiding overblijft. Er zijn helaas 
sporen die ons blijven volgen. Het spel 
blijft geen abstracte constructie, het 
wordt het leven zelf. Het wordt echt én 
pathetisch." 

Het vrouwenverbond 
De gevolgen van deze visie zijn 

het duidelijkst in de behandeling van 
de twee vrouwelijke personages. Bij 
Mozart en da Ponte zijn er tussen 
beiden slechts kleine verschillen te 
merken. Bij Bondy worden twee fel 
contrasterende vrouwen uitgetekend: 
Fiordiligi (Barbara Madra) is blond 
en in het blauw: zij is het deugdzame 
meisje — meer geremd, meer hypo-
criet : als zij ten slotte overgeeft, 
gebeurt het met meer welgemeende 
overgave. Dorabella is een brunette 
(Alicia Nafé), temperamentvol, speels 
uitdagend, ondernemend. Dat zij zich 
makkelijk zal laten meesleuren, is al 
van bij de eerste scène duidelijk. Zo 
ziet het verbond der vrouwen eruit: 
het brave en het stoute meisje. In het 
eerste bedrijf worden ze samen bele-
gerd door de mannen. Bondy beklem-
toont de solidariteit van beiden: het 
zijn twee dappere zusjes gewikkeld in 
een strijd tegen de vijandige wereld. 
Ze staan dan ook dikwijls zij aan zij, 
of ze luisteren en reageren op eikaars 
aria: wanneer Dorabella na haar 
geweldige uitval 'Ah, scostati! Pa-
vent a il tristo effeto' van haar stoel 
valt, valt ook haar zus Fiordiligi in 

Cosifan Tune 

Luc Bondy en acteurs 
"Operazangers beschikken 

over een grote gave, de muzikale 
expressie, en een regisseur moet ze 
van alles vrij maken, zodat niets in 
de weg van die muzikale expressie 
staat. Vaak ziet men in de opera 
dat de zangers allerlei kleine 
dingetjes doen, omdat ze te veel 
trachten te spelen; ze trachten 
grote acteurs te zijn. Men moet wel 
echt spelen in de opera, maar het 
moet eenvoudig blijven. De regis-
seur moet ze dingen aangeven die 
niet anekdotisch zijn, en die de 
subtekst, de onbewuste dimensie 
van een opera, duidelijk maken. 
De zanger mag nooit een uitbeel-
der van de muziek worden. Hij 
mag niet dansen: men ziet bij 
Mozarhopvoeringen vaak die 
pleonasmen tussen lichaam en 
muziek. Dat haat ik. Ik tracht een 
soort van speelwijze te vinden die 
niet tot het kleine naturalisme 
behoort. 

"Daarbij moet er ook speel-
ruimte open blijven, zodat het 
spektakel kan evolueren. Ik hou 
niet van claustrofobische opvoe-
ringen. Er moet altijd een veld van 
improvisatie zijn. Anders verliest 
het zijn magie." 
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