
opkomen. Wanneer onze mythische 
heldin dood neerzijgt, is het publiek 
reeds in het licht van de alledaagsheid 
aanbeland. Alleen de beelden van de 
niythe, die andere wereld van de uit-
vergrote emoties is nog even bij ons — 
je overlevende personages op de scè-
ne drukken in afgrijzen hun handen 
tegen de oren om het al te smartelijke 
niet te moeten meemaken —, maar 
wij, het publiek, zijn al terug in het 
banale hier-en-nu. Het is alsof de 
unieke wereld van Wagner ons afge-
nomen wordt, ons geweigerd wordt. 
Welk elan van begeerte om dit verbijs-
terend zoete moment bij ons te hou-
den en te koesteren, ontstaat er niet in 
de toeschouwer, terwijl de wereld van 
het theater en de droom onverbidde-
lijk afscheid neemt? Isoldes gevoel 
van pijnlijk verlies om Tristan wordt 
bij ons verhevigd door het bijkomende 
gevoel van verlies om het verdwijnen 
van een intens visioen. Een gelukte 
vertaling dus, met de overtuigings-
kracht van het evidente. Elke volgen-
de 7>w/rt/i-opvoering zal aan deze 
moeten getoetst worden. (2) 

Salome 
Bij Harry Kupfer hebben we met 

een heel andere benadering te maken. 
Hij zoekt naar hedendaagse beelden 
bij elke overgeleverde tekst. Eens hij 
zich op een beeld heeft vastgepind, 
leidt hij er alles met veel logica uit af. 
Het komt er dus op aan of dat eerste 
beeld voldoende draagkracht heeft. 
Immers, stel dat het dit niet heeft, dan 
valt zijn onderneming als een inter-
pretatief kaartenhuisje volledig in el-
kaar, en blijft er slechts zijn vakman-
schap, een fenomenaal vakmanschap 
trouwens, over. Een telkens weerke-
rend beeld in zijn regies is dat van de 
politiestaat. Als Oostduitser grijpt hij 
makkelijk terug naar een fascistisch 
universum: zo maakte hij van Beetho-
vens gevangenen uit Fidelio slachtof-
fers in een concentratiekamp, of redu-
ceerde hij het tsaristische Rusland in 
Boris Godunov tot pleinen vol wild om 
zich heen slaande kozakken. De ver-
drukking moet altijd direct en specta-
culair zijn. 

In Salome van Strauss had Kupfer 
de bijbelse verhaalstof uit zijn histori-
sche context gelicht en het verhaal 
gesitueerd ergens in een onduidelijk 
heden. Het decor van het paleis van 
Herodes bleek de binnenruimte te zijn 
van de bekende (high-tech) wolken-
krabber, die Norman Forster een paar 
jaren geleden in Hong Kong heeft 
neergepoot (foto's in de architectuur-
tijdschriften van de hele wereld). In 
deze spectaculaire ruimte (applaus als 
het doek opgaat!) lopen parvenu's 
rond, waartussen Herodes de belache-
lijkste aller nouveaux riclies is: vulgair, 
beschonken, machtsdronken en geil 
(hij wordt boeiend gestalte gegeven 
door Gunther Neumann, een zanger 
die vast verbonden is aan de Komi-
sche Oper, de schouwburg in Oost-
Berlijn, waar Kupfer artistiek direc-
teur is). De soldaten die hem omrin-
gen, hebben zwarte uniformen, die ik 

ergens in het Oostblok plaats, maar 
die even goed uit één of ander strip-
verhaal kunnen stammen. Herodes 
wordt omringd door gasten en volge-
lingen, die er vanzelfsprekend uitzien 
als leden van de Italiaanse maffia. 

Salome zelf is een katachtige, ge-
dreven, verwende jongedame (ver-
tolkt door Eva-Maria Bundschuh uit 
dezelfde Komische Oper: een revela-
tie). Als ze moet dansen, laat Kupfer 
haar een amateur zijn. Tijdens het 
dansen wordt een heel verhaal over de 
innerlijke twijfel van Salome verteld, 
wat haar tot een wezen maakt, dat 
gevangen zit in een kleinburgerlijke 
moraal. Als ze ten slotte de zevende 
sluier Iaat vallen, onttrekt een wit 
doek haar naaktheid aan het publiek, 
maar een ogenblik later stapt een 
spiernaakte beul de bühne op. Een 
beslissing die niet duidelijk is, omdat 
deze naakte man erg geforceerd over-
komt. 

Wat doet Kupfer in deze context 
met de figuur van Johannes de Do-
per? Hij zingt alleen bijbelse vervloe-
kingen. Kupfer vertekent hem tot een 
neurotisch wrak, die willens nillens tot 
Salome aangetrokken wordt (een ver-
krampte, Rasputinachtige John Brö-
cheler). Met goedkope lichteffecten 
echter maakt Kupfer hem toch tot een 
magische verschijning, zodat het op-
valt dat de lezing weinig diep gaat en 
Kupfer vooral wedt op nogal grove 
effecten. 

Eens men dat accepteert, stoort 
men zich niet aan de kandelaars die 
opgebracht worden hoewel alles over-
vloedig door neon verlicht is, en tracht 
men niet te achterhalen waarom Salo-
me op het einde zo passioneel en 
pervers over het kussen van de mond 
van de profeet zingt, terwijl ze die 
nooit aanraakt. Zo levert Kupfer met 
zijn vertaling nogal oppervlakkig 
werk, dat echter wel functioneert als 
spektakel, al was het maar omdat het 
stille spel tussen de vele figuranten 
met een meesterhand geregeld is. 
Maar omdat de visie niets dwingends 
heeft, lijkt het op een lange maniëris-
tische oefening. 

Lulu 
De vertaalmethode werd bij de vo-

rige voorbeelden altijd onder controle 
gehouden, omdat de regisseur een 
standpunt innam, waarrond hij zijn 
nieuwe beelden kon laten functione-
ren. Maar vertalen kan ook in het 
luchtledige gebeuren, en dan begint 
het erop te lijken dat het een doelloos 
en pervers streven is. Wanneer er 
geen centrum is, geen anker, dan blijft 
er alleen een driftige activiteit over. 
Hiervan bood de enscenering van 
Lulu door Ruth Berghaus een ontstel-
lend voorbeeld. Zij, omringd door een 
equipe waarover ze de plak zwaait, is 
de tekst van Lulu beginnen verande-
ren, omdat veranderen een synoniem 
van regisseren is geworden. Elke in-
greep kan verklaard worden — en de 
ellenlange commentaar is boeiender 
dan het povere, lelijke resultaat dat 
men te zien krijgt. 

De werkwijze werd heel duidelijk 
tijdens de uitleg die haar assistent 
Ingolf Huhn op het colloquium van 
Jeugd en Muziek gaf . In d e teks t van 
het libretto wordt een hele bespiege-
ling rond het ideaalbeeld van Lulu 
gesuggereerd: eerst zien we het de 
schilder maken, dan verschijnt het als 
doek, als affiche, als een opgerold stuk 
linnen. Maar deze rijke theatrale idee 
van schrijver Wedekind stelt in de 
eerste scène een technisch probleem: 
een zanger moet eerst doen alsof hij 
schildert, waarna het resultaat moet 
getoond worden, en Berghaus wist 
dan niet goed hoe dat er allemaal 
moest uitzien. Dus: van dat schilderen 
moest men af. 

De sprongen, die dan in de redene-
ring volgen, zijn, op zijn zachtst ge-
zegd, wonderlijk. De schilder maakt 
dus een beeldhouwwerk, en dat Lulu 
dan zingt: "Schilder toch verder" mag 
geen probleem zijn. Dat beeldhouw-
werk blijkt dan iets vormloos uit kip-
pegaas te zijn. Hard, zonder ziel. Het 
kan wel even dienst doen als dwang-
buis, en dat is meegenomen voor een 
„vrouwelijke" regisseur. Daarbij heeft 
ze nog gedacht dat het ook de vorm 
heeft van een afgodsbeeld — en dat is 
in Afrika geen schilderij maar een 
beeldje — hoe gevat opgemerkt. 
Daarbij kan men dit "beeld" nog 
makkelijk vermenigvuldigen ook, 
want wijst daar het libretto niet op, als 
het over een affiche spreekt. Juist. In 

Boven: "Tristan und 
Isolde" — Foto Bert 
Nienliuis 
Onder: „Salome" — 
Foto Jaap Pieper 
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