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Elektra 
De bewerking die Hugo von Hof-

mannsthal van Sophocles' klassieke 
Iragedie maakte, geeft een vreemde 
indruk. Zij is intrigerend in haar 
bloederige wildheid, en ze beweegt 
zich op de rand van het volledig 
overtuigende. Daarom lijkt me de 
reactie van de criticus Alfred Kerr in 
1903 nog altijd relevant: „Ik voel ten 
slotte voor deze stralenkunst geen 
stormachtig „jawel!", maar een dui-
delijk „Waarom niet?" (p. 53 in het 
programmaboek, dat dit keer bijzon-
der boeiend is). 

Bij de opvoering van Elektra in de 
Mnnt moet ik eerst en vooral over de 
muzikale uitvoering spreken. We ho-
ren gastdirigent Hans Zender voor 

' het eerst in de orkestbak. Hij houdt 
j deze onstuimige, soms luide partituur 

van Strauss voorbeeldig in toom. Hij 
heeft een vaste greep op dit complexe 
notenbeeld, en hij weet talloze details 
te boetseren. Nochtans wordt het 
nooit een zoeken naar geïsoleerde 
mooie momenten, want Zender weet 
zijn analytisch vermogen altijd ten 
dienste te stellen van een grote, ge-
spannen boog. Bij hem staat de mu-

I ziek nooit stil, wordt Strauss nooit 
log: het stuwt doelbewust op een 
grote climax af. Zo wordt Strauss 

I adembenemend, zo hoor je overdui-
delijk hoe Strauss een meester van de 
orkestkleur is. De scène met Klytam-
nestra en Elektra is een tapijtwerk 

| van wisselende stemmingen, van oor-
I strelende instrumentencombinaties, 

een lang, groot moment van puur 
zinnelijk genot. Hans Zender, die 
reeds enkele opmerkelijke concerten 
met het Muntorkest heeft gegeven, is 
dus een grote aanwinst voor het artis-
tieke peil van de Munt. 

Ook de bezetting was sterk. Gwy-

neth Jones, als Elektra, moet al haar 
middelen aanspreken, en in deze in-
terpretatie blijft dat wat in eenzelfde 
register steken. Men ziet en hoort de 
worsteling van het lichaam met de 
noten, maar die hoog-dramatische 
toon mag toch nog meer nuance 
hebben. De andere rollen hebben 
kleinere, maar daarom niet minder 
moeilijke opdrachten. Onder hen was 
Eva Randova bijzonder goed, en Vic-
tor Braun, die verleden seizoen in 
Amsterdam in een boeiende regie 
van Franz Marijnen een sterke hoofd-
rol zong in Busoni's Doktor Faustus, 
maakt in de korte rol van Orest een 
imponerend Brussels debuut. 

De regie zelf is van de hand van de 
Spaanse regisseur Nuria Espert. Zij 
heeft een eenvoudig vertaalprocédé 
toegepast: ze heeft het verhaal ver-
plaatst naar het fascistische Italië. 
Dwingend is het niet, en het leidt wel 
tot oppervlakkige oplossingen, vooral 
wanneer Elektra in een oude auto 
gaat schuilen. Maar de actie zelf 
wordt door Espert vakkundig gere-
geld, met een nadruk op beelden die 
op een filmisch realisme mikken. 
Daarin wordt ze voortreffelijk gehol-
pen door een pracht van een verval-
len paleis uit de barok, dat ontworpen 
werd door scenograaf Ezio Frigerio. 

Een goede uitvoering dus, die 
vooral blijft nazinderen wegens de 
orkestrale pracht. 

Johan Thielemans 

ELEKTRA 

Libretto: Hugo von Hofmannsthal; 
muziek: Richard Strauss; muzikale 
leiding: Hans Zender; regie: Nuria 
Espert; decor: Ezio Frigerio; kos-
tuums: Franca Squarciapino; be-
lichting: Bruno Boyer; met Gwy-
neth Jones (Elektra), Eva Rando-
va (Klytamnestra), Jean van Ree, 
Victor Braun, Lisbeth Balslev, e.a. 

La Salamandre 
Tourco ing 

L'inconvenant 
De wereld van Paris Matcli vormde 

de inspiratiebron voor het nieuwe 
stuk van Gildas Bourdet, bijzonder 
die bladzijden waar de rijken hun 
wondere wereld van het dure geld 
tonen. Bourdet heeft een luxevrien-
delijk stuk gemaakt: we zien allemaal 
dwazen, maar het zijn lieve dwazen. 
Daartegenover plaatst hij de wereld 
van de film — en die wordt door 
bevlogen, maar eveneens vriendelijke 
dwazen bevolkt. De enige "mens" uit 
het spektakel is de opnameleider: hij 
staat voor het gezonde leven en het 
proletariaat. Hij zal zonder enige 
moeite alle dames van het gezelschap 
inpakken en een heuse liefdesrelatie 
aangaan met het enige poëtische fi-
guurtje uit het stuk: de (valse) doof-
stomme dochter van de rijke Italiaan-
se magnaat. Maar een proletariër 
heeft gezond verstand, dus doet hij 
afstand van de kans om een financieel 
interessant huwelijk aan te gaan. 
Eind goed, al goed: Bourdet heeft 
een zuiver boulevardstuk geschreven, 
geestig, met schitterende replieken, 
maar met een mager gegeven. De 
laatste scène strompelt wat moeizaam 
tot aan de conclusie. 

Hiermee tekent zich bij de schrij-
ver Bourdet een vreemde evolutie af: 
hij is gestart bij variaties en deviaties 
van het meest populaire theatergenre 
in Frankrijk, maar stuk na stuk is hij 
steeds dichter bij de conventionele 
vorm gekomen. Hij lijkt er nu volledig 
door opgeslokt te zijn. In een pro-
grammanota biedt hij hiervoor zijn 
excuses aan, maar hij kan het ook niet 
helpen dat hij "vanzelf' komedies 
schrijft, zegt hij. 

Deze voorstelling door het Théâtre 
de la Salamandre in Tourcoing werd 
door een nieuwe troep gebracht, want 
regisseur Bourdet heeft zijn oude 
medewerkers aan de deur gezet. Het 
merkwaardige bij deze nieuwe ac-
teurs is dat ze niet alleen in de stijl 
van Bourdet spelen, maar dat ze ook 
nog op de vorige acteurs lijken. Met-
een is gezegd dat er van vernieuwing 
geen sprake is, en weet men geen 
goede reden te bedenken, waarom 
het schitterend ensemble moest wor-
den doorgestuurd, vooral omdat de 
nieuwe acteurs allemaal net iets min-
der presteren dan hun voorgangers. 
Zo is Maxime Leroux wel erg inne-
mend, maar mist hij het aura van 
Jean-Yves Bertheloot. En André Cel-
lier, in de rol van de oudere filmac-
teur, heeft zeker niet het gewicht van 
onze Gil Lagay. 

Een beetje stagnatie is er dus wel te 
merken, en een lichte achteruitgang 
van de kwaliteit ook. Maar dat neemt 
niet weg dat dit een meeslepende 
vertoning is, die mijlen uitsteekt bo-
ven de absolute miskleun die Bourdet 
verleden jaar versierd heeft bij La 
Comédie Française met Le Dialogue 
des Carmélites. Hij zit dus opnieuw op 
een beter spoor. Als regisseur blijft 

hij een bijzondere neus hebben voor 
schitterende toneelmuziek en voor 
het bespelen van de theatermogelijk-
heden: de scènewisseling bij open 
doek — een ingewikkeld ballet van 
grote decorstukken die zich weer sa-
menvoegen tot een hyperrealistisch 
geheel — is het hoogtepunt van de 
avond. Maar, vraagt de toeschouwer 
zich af, waar is de regisseur gebleven 
die enkele jaren terug zo een schitte-
rende Bas-Fonds heeft gemaakt? 

Johan Thielemans 

L'INCONVENANT 

tekst en regie: Gildas Bourdet; 
decor: E. Laug; kostuums: Christi-
ne Rabot-Pinson; licht: J. Lautem; 
muziek: A. en J.-Cl. Nachon; met 
Madeleine Assas, Marianne Bor-
go, Isabelle Carré, André Cellier, 
Ginette Garcin, Jacques Ie Car-
pentier, Maxime Leroux, Guy Per-
rot, Dominique Pinon, Pierre Ver-
nier en Romain Weingarten. 
Gezien in Tourcoing, theater L'i-
déal, 9 april 1988. 

Maatschappij 
Discordia 
Brussel 

"Scribe/Claus" 
Op vraag van het Kaaitheater boog 

Maatschappij Discordia zich over een 
tekst uit het Vlaamse theaterreper-
toire. De keuze voor een tekst van 
Claus lag misschien voor de hand, 
maar is toch in meer dan één opzicht 
interessant. Het is de eerste keer dat 
Discordia zich bezighoudt met een 
Vlaams stuk, i.c. een stuk van Claus. 
Daarenboven is het de eerste keer dat 
de schriftuur van Hugo Claus op het 
theater op haar spelpotentieel wordt 
onderzocht. Deze tweede "première" 
is zoniet nog belangwekkender dan 
de eerste. 

De schriftuur van Claus wordt op 
twee manieren van commentaar 
voorzien. Claus wordt met Claus ge-
confronteerd: De dans van de reiger 
(1962) van de vroegere Claus tegen-
over het recentere stuk Serenade 
(1984). Daarnaast wordt Claus ge-
confronteerd met een traditie die 
eigenlijk vreemd is aan zijn theater-
oeuvre: de traditie van de "pièce bien 
faite". Tegenover de twee stukken 
van Claus wordt een stuk van Eugène 
Scribe geplaatst Le verre d'eau, een 
stuk uit de jaren dertig van de vorige 
eeuw. Scribe wordt beschouwd als de 
toneelauteur die voor het eerst be-
wust en gewild de techniek van de 
"pièce bien faite" hanteerde. Onder 
"bien faite" verstond Scribe niet een 
evenwichtige en uitgebalanceerde op-
bouw van de plot als wel de techniek 
van een modelplot die door zijn ver-
rassende verbindingen en wendingen 
het publiek bleef boeien. Voor de 
moderne toeschouwer blijft er uitein-
delijk alleen een ongeloofwaardig en Elektra — Foto Jaap Pieper 
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