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Le Nozze di Figaro (KMS) — Foto J.P. Bauduin 

diteit van de doos doorboren : de 
zijwanden gaan eerst open, en in de 
laatste akte valt ze zelfs helemaal uit 
elkaar. In die wanorde klinken de 
opwekkende woorden van de finale 
("Alleen de liefde kan deze dag vol 
kwellingen, vol grollen en grillen, 
doen eindigen in vreugde en tevreden-
heid.") bijzonder ironisch. Hiermee 
raken we een erg postmoderne snaa r : 
de verhalen van onze voorouders 
vielen altijd op een moment van 
harmonie stil, maar wij kunnen niet 
langer aanvaarden dat op die mo-
menten een harmonie van enerlei 
duurzame aard kan ontstaan. Voor 
ons gaan de pijn, de strijd en de 
onvolkomenheid verder. 

Deze paar notities moeten vol-
staan om duidelijk te maken dal met 
deze Nozze de intelligentie en de in-
ventiviteit weer de scepter zwaaiden 
in de Munt. Voor mij was de regisseur 
Willy Decker een revelatie. Ondertus-
sen heb ik vernomen dat Achim 
Freyer aanvaard heeft om voor de 
Munt Verdi's Fallstaff te regisseren. 
Met de beloofde enscenering van Het 
Gemaskerde Bal door Hermann, zou 
de Munt ons op die manier eindelijk 
een moderne Verdi laten ontdekken. 
De hedendaagse Mozart hebben we 
in dit huis reeds een paar keer kunnen 
zien, maar de Italiaanse meester 
verdient eenzelfde benadering. De 
programmering van de Munt blijft 
dus spannend. 

Johan Thielemans 

LE NOZZE D l F I G A R O 
auteur : Mozar t -Da Pon te ; dir igent: 
Sylvain Cambrel ing; regie: Willy 
Decker ; decor en kostuums : 
Achim Freyer, Claudia Doderer ; 
belichting: Hans Toelstede ; koor-
leider: Gunter Wagner ; spelers: 
Jean-Philippe Lafont , Felicity Lott, 
Britt-Marie Aruhn, Marcel Vanaud, 
Alexander Oliver, Anita Soldh, 
Guy De Mey, e.a. 

Etcetera ontving 

Museumjournaal 

Is een tweemaandelijkse publi-
katie voor moderne kunst. Het zesde 
nummer van 1983 is gewijd aan de 
relatie tussen theater en beeldende 
kunst. Uit de inleiding: "He t zal 
iedereen opgevallen zijn dat de laatste 
jaren in de beeldende kunsten een 
opvallende activiteit te bespeuren is 
van aan het theater verwante produk-
ties, en omgekeerd. (...) Ongetwijfeld 
zal deze tendens, die een parallel 
vindt in de herontdekking van de 
avant-garde, samenhangen met een 
behoefte aan irrationaliteit. (...) Het 
lijkt er op alsof de avant-garde het 
totaalkunstwerk van de opera en het 
theater gebruikt om op een kathe-
draalachtige manier onze kunster-
varing te ontregelen. De bewust 
knullige manier van Fluxus in de 

jaren zestig wordt nu opgevolgd door 
een tegengesteld, megalomane ambi-
tie die echter dezelfde doelstelling 
lijkt na te streven." 

Een verslag over het project 'Het 
vlot van Babel' in Italië, een inter-
view met Jan Fabre, een essay van 
Gerrit Timmers, artikels over Bob 
Wilson en het Shusaku and Dormu 
Dance Theatre , tekstfragmenten en 
veel foto's. Museumjournaal , nr. 6 
1983, 71 p., 8 fl., abonnement (6 nrs.) 
760 fr . 

Aktualiteiten Bastt 

Ook over Jan Fabre leest u in 
nummer 10 van de periodiek van de 
Belgische Associatie van Scenografen 
en Teatertechnici. J an Fabre geeft 
uitkomst over decor, kostuum- en 
lichtontwerp van Het is theater zoals 
te verwachten en te voorzien was, 
beschrijft de werk- en financiële 
situatie van het creatieproces. Ook in 
dit nummer een artikel over de 
schouwburg 'Teatr Wielki' in War-
schau die 150 jaar bestaat. Aktua-
liteiten Bastt is een tweemaandelijks 
tijdschrift, te verkrijgen bij Bastt vzw, 
Desguinlei 66, 2018 Antwerpen. 

Annuaire du spectacle de la 
Communauté française de Belgique 
1982-1983 

L'annuaire du spectacle is het 
theaterjaarboek voor franstalig Bel-
gië, verschijnt voorde tweede maaien 
is gemodelleerd op de Vlaamse tegen-
hanger. "He l jaarboek zal opnieuw 
de herinneringen oproepen aan en-
kele voorstellingen, met al hun emo-
ties, de vreugde en, wie weet, ook 
ergernis. De droogheid van de reper-
toireopsomming, zonder commen-
taar, is gewild. Hel jaarboek wil een 

geheugensteunen een overzicht geven 
van de grote r i jkdom van het frans-
talige theaterleven in België. Zou 
men, zonder dit jaarboek, weten dat 
de professionele gezelschappen in het 
seizoen 82-83 niet minder dan 314 
verschillende produkties hebben ge-
brach t?" 

Dit jaarboek geeft het repertoire 
van alle franstalige gezelschappen 
gespreid over drie categorieën : ' théâ-
tres subventionnés' , ' Jeune théâtre ' 
en ' théâtre-action' . Daarnaast ook 
overzichten van opera en ballet, 
jeugdtheater, de receptieve sector, 
radio en t.v. Opvallend is verder de 
uitgebreide lijst van tournees van 
Belgische groepen in het buitenland 
en de bibliografie van franstalige 
Belgische auteurs. Heel veel foto 's en 
een overzichtelijke lay-out. Dit is een 
uitstekend naslagwerk, maar is bij 
gebrek aan commentaar , evaluatieen 
conclusie, slechts bruikbaar voor een 
beperkt publiek. Annuaire du spec-
tacle de la Communauté française de 
Belgique (Saison 82-83), 160 p., 
300 fr. 

Baal-Publikaties 

Oscar Wilde, Het Belang van 
ernst, vertaling Gerrit Komrij . 

Isaak Babel, Maria, vertaling 
Marko Fondse. 

Tekstboekjes van Baal (18 in 
totaal) zijn verkrijgbaar bij Toneel-
groep Baal, Frascati, Nes 63, 1012 
K D Amsterdam, 7,50 fl. per stuk. 

Wikor 

Erg handig zijn ook de tekst-
boekjes van Wikor, een instituut dat 
de jeugd wil begeleiden in de kennis-
making met toneel. Zo worden jaar-
lijks tournees georganiseerd van 

Franse, Duitse en Engelse theater-
groepen. In samenhang hiermee wor-
den tekstboekjes uitgegeven met de 
oorspronkeli jke tekst, woordverkla-
ringen, inleiding en achtergrond-
informatie. Daarenboven is van elke 
produktie een geluidsopname ver-
krijgbaar. Tekstboekjes kosten 5,50 fl. 
per stuk, zijn te bestellen bijStichting 
Wikor , Nieuwe Uitleg 24, 2514 BR 
Den Haag. 

Thomas Dekker, John Ford, William 
Rowley: The Witch of Edmonton 

Dit stuk verscheen in de reeks 
Methuen Student Edit ions: voorzien 
van annotaties, biografieën, achter-
grond bij het ' Jacobean theatre ' , 
commentaar over taal, plot, karak-
ters en stijl. Methuen, London, 1983, 
102 p., ill., 1,75 pond. 

John Galsworthy 

In dezelfde reeks verscheen Strife 
van John Galsworthy, Methuen, 
London, 1984, 61 p., ill., 1,95 pond. 
Ook van Galsworthy verscheen een 
verzamelbundel met " the cream ofhis 
dramatic o u t p u t " : Strife, Justice, The 
Eldest Son, The Skin Game en 
Loyalties. De inleiding is van Bene-
dict Nigtingale. Methuen, London, 
1984,2,95 pond. 

Nieuw is ook Softcops, het recent-
ste stuk van Caryl Churchill (van Top 
Girls) : een stuk rond het thema ' law 
and o rde r ' ; Masterpieces van Sarah 
Daniels, over pornografie ; Runners 
en Soft Targets, twee scenario's van 
Stephen Poliakoff. Alle stukken uit-
gegeven bij Methuen. 
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