
gebaar suggereert dat hij reeds achter 
de rode fluwelen doeken aan het 
discussiëren was. Later staat een tafel 
half achter de scène. Er is steeds meer 
'aanwezig' dan wat wordt getoond. 

Er loopt doorheen de erg theatrale 
opvoering (waarbij uit een klassieke 
zuil makkelijk een schuif met schoe-
nen kan te voorschijn komen) ook een 
hyperrealistische lijn : de meisjes was-
sen hun voeten in echt water, en 
wanneer in het tweede bedrijf de 
dappere meisjes beginnen te verliezen, 
wordt de onrust in hun hart getoond 
aan de hand van een geschilderde 
storm. "Deze storm," zegt Bondy, 
"toont op een vrij naïeve wijze iets 
heel belangrijks. Het is een innerlijke 
en uiterlijke storm. Ik heb de storm 
nogal abstract gehouden, omdat echte 
regen een muzikaal probleem schept. 
De muziek van Mozart is een vorm die 
niet veel verdraagt. Ze is zelf erg fysiek 
en sensueel, en dwingt mij om heel 
nauwkeurig na te gaan wat op de 
scène al of niet kan aanwezig zijn. Met 
deze muziek kan je niet aanvangen 
wat je wil." 

Op deze manier wordt het spekta-
kel zelf doorkruist door contradicties, 
die net als de levenspatronen van de 
protagonisten naast elkaar bestaan. 
Sommige acties zijn realistisch uitge-
tekend, andere zijn heel formalistisch 
opgebouwd. Bij het afscheid van de 
verloofdes staan de twee meisjes 
helemaal achteraan, wandelen op de 
maat van de muziek naar voren, gaan 
voor de verkeerde partner staan, 

vervoegen in diagonaal hun geliefde, 
en wandelen dan verward door elkaar. 

Brussel-Berlijn 
Dank zij de hechte samenwerking 

van regisseur Bondy met decoront-
werper Karl-Ernst Herrmann, diri-
gent John Pritchard en de zangers-
acteurs is men erin geslaagd om Cosi 
fan Tune uit de sfeer van de elegante, 
ongeloofwaardige komedie te halen. 
Cosi is nu een ontroerend stuk, licht-
voetig maar met diepgang. Het tovert 
het paradijselijke moment van de 
diffuse lust op, en toont hoe dit 
paradijs aan ons voorbijgaat. Belaagd 
worden, achternagezeten worden, in-
palmen, toegeven: het zijn activitei-
ten die onze verbeelding prikkelen, 
maar ten slotte wacht voor ieder het 
(weliswaar broze) witte huisje. 

Het is niet de eerste keer dat we in 
de Munt een tekst van Mozart plots in 
een heel ander daglicht zien: La 
Clemenza (zie Etcelera 1) was een 
misprezen opera, Cojv'een niemendal-
letje met te mooie muziek begiftigd. 
En zie, dank zij de moderne, speelse 
ernst van een Karl-Ernst Herrmann of 
een Luc Bondy laten beide teksten een 
donkere onderkant zien, en zijn we 
verrast door hun diepe menselijkheid. 
Wanneer de muziek van Mozart aan 
een da capo toe is, gaat iedereen weer 
op dezelfde uitgangspositie staan, en 
kan het ritueel zich herhalen. Dit 
levert een heerlijke spanning op tussen 

het 'realistisch' acteren, het opzetten 
van psychologisch juiste spanningen 
en het uittekenen van een lichtvoetig 
formeel spel. 
Hoe komt dat ? 

Het antwoord is 'simpel' : we zien 
hier wat de aanpak van de Schau-
biihne betekent, we begrijpen nu 
waarom heel Duitsland met spanning 
uitkijkt naar elke nieuwe produktie 
van dit miraculeuze gezelschap. Dank 
zij Mortier is de Munt nu al een paar 
jaar met een dialoog Brussel-Berlijn 
bezig. De eigenlijke manifestatie van 
het Goethe-instituut komt dus, zo 
blijkt, net op tijd. 

Johan Tliielemans 
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(Nog altijd een schitterende biografie.) 

(4) April Fitzlyon, Lorenzo da Ponte. A 
Biography of Mozart's Librettist, Lon-
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boeiend, en verrassend omdat da 
Ponte zo fascinerend blijkt te zijn). 
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Cosi fan Tutte 

Voorstellingen Cosi 
fan Tutte te Rijsel in 
het Grand Théa t r eop 
28 en 30 oktober en 1 
en 4 november 1984 

COSI FAN T U T T E 
libretto: Lorenzo da 
Ponte ; muziek: 
W.A. Mozar t ; diri-
gent : J o h n Pr ichard; 
regie: Luc Bondy; 
decors en belichting: 
Karl-Ernst Herr-
m a n n ; kos tuums: 
Jorge L a r a ; d rama-
turgie : Geoffrey 
La tyon; zangers: 
Barbara Madra , 
Alicia Nafé, 
Georgina Resick, 
Jerome Pruett , 
Mikael Melbye, 
Claudio Nicolai. 
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