
De "Duitse methode" in de opera 

De duizend betekenissen 
van de sterrennacht 

Wal is een tekst en wat is zijn 
interpretatie? Het is een vraag waar 
zowel het publiek als de critici uit 
België en Nederland niet veel moeite 
mee schijnen te hebben. Een tekst — 
of het nu om theater of om opera gaat 
maakt niet veel uit — heeft een soort 
vanzelfsprekende, immanente beteke-
nis die zich in een leesbare vorm laat 
gieten. 

Wie deze stelling aanvaardt, gelooft 
ook ijzersterk in een hiërarchie, waar-
bij de man die de idee op papier heeft 
gezet, een absolute autoriteit heeft. 
De "vertolker" van die idee krijgt de 
rol van respectueuze dienaar toegewe-
zen. Een regisseur behoort duidelijk 
tot het kamp van de mensen die zich 
moeten plooien naar de eerste wens, 
zoals die in een tekst kenbaar is 
gemaakt. De auteur "bezit" zijn stuk, 
en omdat in onze maatschappij "be-
zit" een heilig gegeven is, pleegt elke 
eigengereide regisseur heiligschennis, 
als hij zich niet aan de voorschriften 
houdt. Men gelooft dus dat een tekst 
iets "essentieels" heeft, dat dit essen-
tiële onmiddellijk herkend kan wor-
den en tot deze herkenning is een 
gecultiveerd publiek per definitie in 
staat. 

Natuurlijk is het allemaal zo een-
voudig niet, en bij elke gedachte in 
de vorige paragraaf kan men vraagte-
kens plaatsen. Tijdens het voorbije 
seizoen waren er in Brussel en Am-
sterdam operaopvoeringen te zien 
die elk op hun manier een deel van 
deze complexe materie belichtten. 
Eén ding hadden ze alle gemeen: ze 
werden door Duitse regisseurs ge-
maakt (zelfs met een overwicht aan 
D.D.R.-burgers). Hun produkten 
werden door grote delen van de kri-
tiek en het publiek niet gesmaakt. Er 
is dus een probleem. De Duitse me-
thode wordt niet zonder slag of stoot 
aanvaard. 

Hoe kan ik die "Duitse methode" 
best omschrijven? Het gaat erom dat 
de theatermakers de stof uit de cul-
tuur tot een persoonlijke problema-
tiek willen omsmeden. Zij wensen een 
verhaal te vertellen, dat niet samen-
valt met wat men over de teksten 
reeds weet. Hun opvoering presen-
teert zich vaak als een toevoeging aan 
of een kritiek op het gekende. Mis-
schien is het beter om in deze gevallen 

te spreken van vertalen, eerder dan 
van interpreteren. 

Otello 
De meest conventionele aanpak 

heeft Peter Stein in de Munt laten 
zien, bij zijn reprise van Verdi's Otello 
(de première had al in 1986 in Cardiff 
plaats). Stein is bezeten van culturele 
informatie. Een tekst functioneert 
voor hem in de eerste plaats binnen 
een welomschreven historisch en so-
ciaal kader. Voor elke opvoering heeft 
hij in het verleden de nood gevoeld 
om op reis te gaan: Gorki bracht hem 
naar Rusland, de Oresteia "dwong" 
hem om de Griekse ruïnes te gaan 
bekijken, voor Genet moest hij de 
geuren en kleuren van Afrika opsnui-
ven (het weinig bevredigende resul-
taat dat Die Neger was, konden we 
enkele jaren geleden ook te Brussel 
zien). Bij de Otello van Boito-Verdi 
kon hij terugvallen op zijn onderzoek 
naar de stukken van Shakespeare, wat 
hem in de jaren zeventig tot megalo-
mane ondernemingen als Wie es Eitcli 
Gefcillt of Shakespeare Memory h a d 
gevoerd. Maar bij Otello kwam zich bij 
de Elizabethaanse achtergrond ook 
nog de negentiende eeuw voegen, om-
dat de opera van Verdi, door het 
karakter van de muziek, een onmis-
kenbare romantische inslag heeft. In 
Steins conceptie zitten deze twee la-
gen, zodat we door een telescoop naar 
de tekst uit de zeventiende eeuw kij-
ken. Stein heeft voor de personages 
oogstrelende, historische kostuums 
gekozen, die zowel naar de Renais-
sance als aan de re-interpretatie van 
de Pre-Rafaëlieten (een Engelse 
schildersschool uit de tweede helft van 
de vorige eeuw) refereren. De Renais-
sance van Verdi maakt immers deel 
uit van de grote neo-beweging uit zijn 
tijd. Om de historische afstand te 
beklemtonen heeft Stein uit schilderij-
en karakteristieke houdingen gekozen 
en daarmee het karakter van verschil-
lende personages opgebouwd. Cassio, 
b.v., staat altijd met één been vooruit. 

Tegenover deze tekens, die verwij-
zen naar een artistieke en culturele 
traditie, heeft hij voor zijn hoofdper-
sonages een andere benadering geko-
zen. Hij heeft de drie voornaamste 
tegenspelers — Otello, Desdemona 

en Jago — in drie symbolische hoofd-
kleuren gestoken: wit voor de onschul-
dige Desdemona, zwart voor de neger 
Otello (een kleur die zowel realistisch 
als emotioneel werkt, zelfs op het 
gevaar af dat er ongewilde racistische 
connotaties meekomen), rood voor 
Jago — het rood van de duivel. 

Deze abstracte kostuums worden 
mogelijk dankzij een scenische ruim-
te, waarbij de plankenvloer (met een 
sterk artificiële perspectief-werking) 
aanduidt dat het om theater gaat. 
Daarrond heeft Stein geschilderde pa-
nelen gebruikt, verwijzend naar schil-
derijen die eerder uit de Florentijnse 
dan uit de Venetiaanse school afkom-
stig zijn. De natuurelementen: de 
storm, de bliksem, de Venusster bij 
maannacht, heeft hij gewoon op inge-
raamde schilderijen aangebracht, om-
dat opera, hoe realistisch de bedoe-
ling van de componist ook moge ge-
weest zijn, altijd als een ritueel werkt, 
als het anti-illusionistische medium bij 
uitstek. Daarom verkiest Stein het om 
de natuur te citeren. 

Heel deze overdenking rond de 
inhoud van het stuk brengt dus een 
vertalend mechanisme op gang, dat 
vooral op de intelligentie van de regis-
seur wijst, maar die het menselijk 
probleem tussen twee haakjes zet. Het 
publiek in Brussel heeft het gevoel 
gehad, dat het op een afstand naar iets 
moois kon kijken, maar de enorme 
inspanning, en de grote mobilisatie 
van geldelijke middelen was niet in 
verhouding tot het expressieve resul-
taat. De druk van de cultuur was te 
groot, de mensen werden versmoord, 
en dit ondanks vaak schitterende mo-
menten, zoals de evolutie van het koor 
in het eerste bedrijf, of de uitbouw van 
de finale van het derde bedrijf (ge-
woon magistraal). Maar telkens gaat 
het om technisch moeilijke momen-
ten, die eerder illustratief zijn. Als de 
personages als mensen tegenover el-
kaar stonden, bleef de actie (de com-
binatie van de verplaatsingen en de 
lichaamsbewegingen) al te vaak onder 
het expressief en lichamelijk sugges-
tief niveau van Verdi's muziek. 

De meeste risico's nam Stein bij de 
uitwerking van het personage van 
Jago. Hij liet hem uitgroeien tot een 
clown, die alleen plezier heeft als hij 
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