
Pas op het einde, wanneer Violetta 
aan haar ziekte bezwijkt, nadat ze 
net uitgeroepen heeft: "Ik herleef, 
wat een vreugde", barsten de ver-
pletterende fortissimo's los. Alles in 
deze opvoering is ondergeschikt ge-
maakt aan een theatrale lezing. 

Het theatrale effect is zo groot 
dat, hoe sterk de zangers in het eer-
ste bedrijf ook z i j n - e n Lella Cu-
berli, al heeft ze last met de hoogste 
noten, maakt bijna alles goed door 
haar ranke verschijning-, het pu-
bliek na de verschillende nummers 
niet applaudisseert. Die taaie opera-
conventie wordt gelaten, omdat de 
fascinerende actie geen onderbre-
king toelaat. 

Onvergetelijk 
Elke opvoering van Karl-Ernst 
Herrmann blijft nazinderen dank 
zij enkele onvergetelijke beelden. Al 
van bij de eerste maten ontstaat er 
een magisch ogenblik. De opera be-
gint met een orkestraal voorspel, 
waarbij de violen in de hoge regis-
ters een ragfijne melodie uitteke-
nen. Heel mooi, maar te vaak op de 
radio gehoord. Herrmann laat net 
genoeg noten horen-heel fraai 
door de snarensectie gespeeld trou-
w e n s - o m de luisteraar tot de con-
ventionele reactie te laten komen, 
dan laat hij het doek heel traag op-
gaan en aan het oog wordt een fasci-

nerend beeld geboden: een perfecte, 
ovale ruimte, de overheersing van 
het rood, een realistische lichtin-
va l - een stuk leven, een stuk film. 
Dit zal een realistische opvoering 
worden, een uitdaging die onmid-
dellijk waar gemaakt wordt bij het 
verschijnen van het koor: elk lid 
speelt een rol. Dit zijn individuen, 
die zich toch tot een groep laten sa-
mensmelten. 

Aan dit verrassende hyperrealis-
me beantwoordt dan de finale van 
het tweede bedrijf, waar de muziek 
een rituele oplossing opdringt. Hier 
staat de vader tegenover de zoon en 
kijkt het koor als groep met veront-
waardiging en afschuw naar de ge-
krenkte Violetta. Dit verschil in stijl 
heeft het Herrmann-team feilloos 
gehoord en in de juiste dramatische 
beelden omgezet. Hier wordt niet 
tegen een tekst in geregisseerd. Als 
de traditie van de negentiende eeuw 
te sterk is, en juist door haar sterke 
druk nog werkzaam is, wordt zij 
zonder enig probleem gevolgd. Het 
is één van de geheimen van dit soort 
spektakel. Doet men het niet, dan 
krijgt men met de wraak van het 
materiaal af te rekenen. 

Zo levert deze opvoering een les 
in theater maken. Een les, geput uit 
dat oneindige weten van Karl-Ernst 
en Ursel Herrmann. Daarom is het 
juist, deze opvoering van historisch 
belang te noemen, want ze toont 

hoe Verdi opgevoerd moet worden. 
Een exceptioneel moment, want 
zelfs in de Munt komt zo een erva-
ring zelden voor. 

Ook voor Herrmann zelf is de 
opvoering belangrijk, want tot nu 
had hij ons misschien doen geloven 
dat alleen Mozart hem bijzonder 
lag. Na deze La Traviala is weer zo-
veel meer mogelijk. Even dromen: 
een Rigoletto, of een Nor ma of een 
Lucia di Lammermoor, allemaal 
prachtige stukken, allemaal bedol-
ven onder het stof van de traditie. 
Werk voor de boeg, dus, tenminste 
als Brussel Brussel mag blijven, en 
de Munt zijn munten aan zoveel 
waardevols mag blijven besteden. 

Johan Thielemans 

LA TRAVIATA 
muziek: Giuseppe Verdi; li-
bretto: Francesco Maria Pia-
ve; dirigent: Sylvain Cambre-
ling; regie: Karl-Ernst en Ur-
sel Herrmann; medewerking 
aan de regie: Geoffrey Law-
ton; decors en kostuums: 
Karl-Ernst Herrmann; ver-
tolkers: Violetta: Lella Cu-
berli; Alfredo: Marek Tor-
zewski; Giorgio Germont: 
William Stone; Gastone: 
Alexander Oliver e.a. 
Gezien in de Munt op 21 
april (première). 

van het Internationaal Dansfestival 
van Brussel "Grote Markt" 

van maandag 20 tot zaterdag 25 juli '87 
KLASSIEK-HEDENDAAGS-MODERN-JAZZ 

Gevorderden - Professionals 
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Leraars 
Klassiek: Wilfride Piollet (F-danseres Etoile Opera de Paris) 

Patricia Carey (B-Mudra) 
Hedendaags: Karmen Larumbe 

(B-directrice Ballet Karmen Larumbe) 
Juan de Torres (Arg-Ballet Karmen Larumbe) 

Modem-Jazz: Rob Brown (NL-internationaal choreograaf) 
Kathleen Harrington (USA-Ballet Karmen Larumbe) 

Festival 
IDEM 
De toegang tot het festival is gratis 

Inlichtingen & inschrijvingen: 
Leysstraat 42 - B-1040 Brussel - Tel: 02/733.38.35. 

verdedigt niet alleen de rech-
ten van de toneelauteurs 
maar stelt ook een 
TONEELBIBLIOTHEEK 
ter beschikking van de to-
neelkringen die Belgische 

werken wensen op te voeren. 

D o o r w e r k e n v a n h e t n a t i o n a a l r e p e r t o i r e 
t e p r o g r a m m e r e n s t i m u l e e r t U n ie t a l l e e n 
o n z e e i g e n a u t e u r s , maar draagt U o o k bij 
tot d e verrijking v a n o n s kunstpatr i -
m o n i u m . 

Honderden manuscripten liggen klaar ter inzage. 
Daarom, RAADPLEEG ONZE TONEEL-
BIBLIOTHEEK 

Voor afspraak: Juffr. Marianne Delord 
SABAM 
Aarlenstraat 75-77 
1040 Brussel 
Tel. 02 /230 .26 .60 
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