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het slotbeeld levert een kluwen in el-
kaar verstrengelde mensen op, waar-
over een klein wit huisje neerdaalt : 
eindelijk thuis na de lange reis door 
een verschietend landschap dat steeds 
grimmiger vormen aan begon te ne-
men. 

Jurgen Flimm laat de theatrale ef-
fectiviteit van Cosi fan tutte over aan 
de muziek, het gigantische decor en 
een aantal commedia dell'arte figuur-
tjes die de ruimte te pas en te onpas 
vullen. Zijn dames en heren zingen en 
bewegen zich aldus door de voorstel-
ling heen als was er veel te doen en 
niets te tonen. Of ze elkaar ooit eerder 
hebben gezien, is onbelangrijk omdat 
ieder voor zichzelf optreedt, waarom 
ze voor de een en niet voor de ander 
kiezen, staat in de muzikale dramatur-
gie die met de voorgeschreven stem-
soorten de ideale koppels vormt. Ter-
wijl Fiordiligi bij Peter Sellars in haar 
doodsnoodaria's (zal ik wel / nee ik 
mag n i e t / m a a r ik wil / toch m a a r 
niet/mijn arme verloofde) strippend 
op een cafétafel staat, zit Flimms so-
praan, nadat ze dapper door het knie-
hoge water is gestapt, treurig in een 
bootje en laat het zand (daarom is het 
bootje ook gestrand) van de tijd door 
haar vingers glijden. Waarom ze zich 
alsnog laat verleiden is onbegrijpelijk. 
Geknakt zitten aan het einde de juiste 

echtparen aan de juiste tafeltjes, het 
avontuur met de sleutelclub van de 
laan jammerlijk mislukt. 

Jurgen Flimm lijkt echter het recep-
tiedebat op een ander niveau te willen 
voeren. Hij opent de opvoering post-
modern met een beeldcitaat van Ma-
nets 'Déjeuner sur l 'herbe'. Drie aan-
geklede heren en een naakte dame. 
De afbeelding is pornografisch, de re-
ceptie legt het accent op het voyeuris-
me van de toeschouwer. Binnen de 
voorstelling (het beeld gaat bewegen), 
wordt het een bordeelscène waarmee 
de hypocrisie van het herenakkoord 
wordt aangegeven. Het kijkgenot 
wordt voortgezet in hel tweede beeld : 
de ijle wolkenhemel, de op een kamer-
schermvan reuzeformaat geschilderde 
bossen, de grote plas water en hel 
theehuisje, een klein fallisch torentje 
achter een ronde parketvloer met een 
ingelegd, en overigens ongebruikt , 
doolhofmotief. En dat is het dan voor 
de rest van de voorstelling die zich vol-
strekt traditioneel afrolt, als we die ene 
brutale pose van Dorabella in een 
nachthemd cn de openhangende jurk 
van Fiordiligi niet vergeten. Mogen we 
niet kijken, moeten we allemaal zien 
hoe zoiets slecht afloopt ? Moeten we 
willen dat het slecht afloopt ? Zijn wij 
schuldig ? Of moeten we, nadat het 
krit ische kader is vastgesteld, het 

kunstwerk ongestoord in zijn 'histo-
risch' kader - wat dat ook moge zijn -, 
tot ons nemen ? 

Zonder enige directe erotische aan-
wijzing maar eindeloos verleidelijk 
neemt Bondy de personages en ons 
mee op reis. Het tweehonderd meter 
lange achterdoek van Karl Ernst I lcr-
mann ontrolt een steeds wisselend pa-
norama van zeegezichten, het verre ei-
land waar ook gelukzaligen wonen en 
het bos met de waterpartijen. Straks 
zullen de meisjes daar in een bronnctjc 
hun voeten wassen en van mannen wis-
selen als van schoenen. Balancerend 
op een grote zwerfkei, zal Fiordiligi 
haar emotionele evenwicht zoeken, 
terwijl de lucht achter haar inktzwart 
wordt en een maanachlig duinland-
schap haar intrede in de volwassen 
wereld van gedane keuzes zal gaan 
markeren. De rol van de voyeur wordt 
ons, onschuldige kinderen, afgenomen 
door Don Al fonso , die terwijl de 
schmink op zijn gezicht uitloopt van 
het zweet, de paartjes bespiedt van on-
der het tafellaken, vanachter een ka-
merscherm en langs de badtent waarin 
Despina zich verkleedt voor haar rol 
als dokter. Een steeds lebberigcr geil-
aard die maar met moeite zijn rol van 
ceremoniemeester blijft spelen cn, als 
niet weg te cijferen deelgenoot van al 
te intieme ervaringen in de familie zal 
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