
De 
het 

macht van 
uur blauw 

Opera is waarschijnl i jk de olifant van de pod iumkuns ten : log, gigantisch, imponerend. 
Jan Fabre voerde jaren lang een oorlog aan de grenzen van het theater, niets en n iemand 

ontziend, eigenzinnig. Uit dat hybride huwelijk tussen Fabre en de Opera kwam Das Glas 
im Kopfwird vom Glas tot stand, het lang verwachte eerste deel van de opera-tri logie The 

Minds of Helena Troubleyn. 
Waar staat Jan Fabre als operamaker. Is hij de erfgenaam van een laat-romantisch 

esthet ic isme, vraagt Gunter Sergooris zich af. Fabre als Lohengrin, de zwaanridder, die 
moet verdwijnen wanneer men hem naar zijn identiteit, zijn kunstenaarschap vraagt. 

'Trouw"en ' G e l o o f ' a l s credo van de kunstenaar en zijn publiek. Voor Klaas Tindemans 
balanceert Jan Fabre momenteel boven de afgrond van de totale isolatie. Los van de 

historische en maatschappel i jke conté xt waarmee de kunstenaar zich moet 
confronteren. De terminologie die daarmee gepaard gaat liegt daar niet om. 

Jan Fabre meet zich hier voor het eerst met de machiner ie van een operahuis , een 
muziekpart i tuur , orkest, koren, zangers, danseressen en de stilaan onvermijdel i jke 

dieren. En hij zoekt verder in zijn m o n o m a n e blauwe verbeelding. 

"Ik ben met mijn vleugel links, met mijn 

vleugel rechts een meesteres..." 

Na de première van Das Glas im 
Kopf wird vom Glas maakten heel wat 
recensenten zich zorgen over het pu-
bliek dat met vele onopgeloste vragen 
naar huis werd gestuurd. Dat dit bij de 
voorgaande produkties van het sei-
zoen 1989-90 in de Vlaamse Opera 
nog helemaal niet was gebeurd, veron-
trustte hen blijkbaar geenszins. 

Nie solist du mich be-

fragen 

De eerste van die vragen luidde of 
het stuk van Jan Fabre en Eugeniusz 
Knapik wel een opera was. De compo-
nist gaf braafjes toe dat het werk wel 

enigszins tussen de plooien van de ver-
schillende genres viel : "Het is geen 
oratorium, geen cantate, geen opera, 
maar alles door elkaar." (Over de leu-
gen die verbeelding heel, Maandblad 
Vlaamse Opera, maart 1990, blz.6) 
Deze huiver voor het door de traditie 
(te) zwaar beladen begrip 'opera' is 
zeker niet nieuw. Wagner gebruikte 
de benamingen Handlang, Biihnen-
festspiel en Bühnemveihfeslspiel o m 
duidelijk te maken dat zijn composities 
niets van doen hadden met de (toen al) 
oubollige opera . H u g o von Hof -
mannsthal bestempelde Der Rosenka-
valier als Eine komödie fiir Mitsik en 
Arabella als Lyrische Komödie. Toch 
heeft niemand ooit geaarzeld al deze 
werken opera's te noemen. 

De vraag naar het genre is dus eigen-
lijk zuiver theoretisch, vooral omdat 
Das Glas im Kopf juist heel veel ele-
menten bevat die aan de operatraditie 
ontleend zijn. Het uitvoeringsappa-
raat is conventioneel : een orkest, een 
koor, een kinderkoor en zangers. De 
orkestbezetting is traditioneel, wat ten 
gehore gebracht wordt evenzeer. Dit 
bean twoord t volledig aan hetgeen 
Knapik in verscheidene interviews 
over zijn muziek heeft losgelaten. Hij 
is namelijk de mening toegedaan "dat 
de ontwikkeling van de Europese mu-
ziek op een dood, afgebroken punt 
aangeland is". Zijn manier van compo-
neren bestaat er dan ook in "terug te 
kijken naar het verleden" (De Morgen, 
2/3/1990, blz. 40). Het resultaat is déjà 
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enlendiie-inuziek, "geen vermoeiende 
klanken, niet vermoeiend om naar te 
luisteren", zonder "tegenstrijdigheden 
en schockeringen" (Krysztof Dobra : 
De muziek van de hoop, programma-
brochure). De recensenten leggen 
daarbij voortdurend de nadruk op de 
vakkundigheid van de componis t , 
maar die kan onmogelijk een excuus 
zijn voor het gebrek aan persoonlijk-
heid van zijn werk. Knapiks muziek 
beklijft niet en verwordt tot wat de 
componist naar eigen zeggen had wil-
len vermijden : een sound-track bij Fa-
bres indringende beelden. Deze mu-
ziek citeert de traditie, zonder er kant-
tekeningen bij te maken. Als dusdanig 
fungeert ze als metafoor van de door-
deweekse operapraktijk. 

Helena Troubleyn, het hoofdperso-
nage, dat leeft "in de vele werelden van 
haar verbeelding en dromen en in staat 
is de toekomst te zien" (Synopsis, pro-
grammabrochure) vertoont overigens 
ook alle karakteristieken van de ge-
droomde operabeelden. Van oudsher 

geven componisten immers blijk van 
een meer dan gewone voorkeur voor 
dit soort paranormale vrouwen. Ex-
treme, excentrieke of zelfs hysterische 
karakters zijn in de operaliteratuur 
schering en inslag; voor de modale 
mens is er geen plaats in de kunstma-
tigheid van dit genre waarin de zang als 
drager en verwekker van een vaak 
overspannen emotionaliteit fungeert. 
Helena Troubleyn valt hier zeker niet 
uit de toon. 

... noch Wissens Sorge 

tragen... 

In vele opzichten is Das Glas im 
Kopf een opera zoals te verwachten en 
te voorzien was. En toch plaatst hij de 
toeschouwer voor vele raadsels. Dat 
heeft zonder twijfel te maken met de 
mooie en vaak poëtische beelden die 
het publiek overspoelen, maar niet in 
een vertrouwd referentiekader zijn ge-

plaatst. Zo is er geen fabel die het 
mogelijk maakt de vele symbolen 
nauwkeurig te determineren.5 Men 
ontkomt niet aan de indruk, dat de 
raadselachtigheid, de meerduidigheid 
van het getoonde een integraal be-
s t a n d d e e l is van he t werk : het 
on(be)grijpbare als essentiële stijlfi-
guur. "De ontvanger is verantwoorde-
lijk voor de interpretatie en niet de 
auteur", zegt Knapik, en Fabre heeft 
het erover dat hij "zich niet graag ver-
liest in het geanalyseer over metafo-
r e n " (Maandblad Vlaamse Opera, 
maart '90, blz. 7). De auteurs laten niet 
in hun kaarten kijken, hun werk ont-
trekt zich aan de wil van de toeschou-
wer tot reflectie en het verwerven van 
inzicht. De lengte, het repetitief ka-
rakter en het trage, plechtstatige ritme 
verlenen de opera een nadrukkelijk-
heid die een rationele verklaring uit-
sluit : je wordt meegevoerd of geïrri-
teerd. 

Dit werk eist onderwerping en over-
gave. In dit opzicht stemt de vormge-
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ving volledig overeen met de inhoud. 
Helena Troubleyn vertoeft in de volle-
dige isolatie van haar verbeelding, "in 
mijn wereld van trouwe eenzaamheid". 
Linda en Bernadette geloven niet in 
die wereld : "Wij kijken jou in het ge-
zicht en meer dan mooie leugens zijn 
daar niet." Helena voelt zich superieur 
t.o.v. deze sceptici, het zijn 'slaven'. 
Helena verklaart het produkt van haar 
v i s ioenen , F ress ia , tot "kroon der 
schepping". Bij het aanschouwen van 
de schoonheid van Fressia bekeren 
Linda en Bernadette zich tot volgelin-
gen van Helena : "Jij wiegt ons in dro-
men/maar vol vertrouwen willen wij 
zijn/ En maak je ons ook aan het 
schreien/ dan zal het enkel een genoe-
gen zijn." 

Te veel zorg breekt 

het glas 

Is Das Glas im Kopf in de kern eigen-
lijk geen allegorische voorstelling van 
een visie op de kunst ? Kenmerkend is 
een extreem estheticisme dat voort-
spruit uit het verlangen van de kunste-
naar "door het gevoel zonder enige te-
rughoudendheid opgenomen en be-
grepen te worden." Dit zijn woorden 
van die andere duivelskunstenaar : Ri-
chard Wagner . H ieruit spreekt dezelf-
de eis die we ook bij Fabre aantreffen: 
een onvoorwaardelijk geloof als condi-
tio sine qua non om deel te kunnen 
hebben aan het kunstwerk. In de laat-
ste scène van Das Glas im Kopf wordt 
dat geloof zonder voorbehoud als volgt 
geformuleerd : "We vertrouwen je He-
lena, jij/ die voorspelt en alles ziet/wij 
blijven je blindelings trouw, Helena/tot 
het einde." 

Das Glas im Kopf bevat als sleutel-
woorden ' trouw' en 'geloof ' , hoedanig-
heden die de neiging hebben zich aan 
de reflectie te onttrekken en hun recht-
vaardiging vinden in intuïtie en emotie. 
Zi j maken het mogelijk "de dwang, 
zich bijna alleen maar te kunnen uiten 
tegenover het kritische verstand in 
plaats van het gevoel" (Richard Wag-
ner) te omzeilen. Fabre als erfgenaam 
van een laat-romantisch estheticisme ? 

Een oude boodschap in nieuwe gewa-
den ? Het kan inderdaad niet ontkend 
worden dat de opera van Fabre een 
mee r dan merkwaard ige parallellie 
vertoont met een werk als Lohengrin. 
Het is ook een allegorie over de zen-
ding van de kunstenaar . Lohengrin 
verlaat zijn splendid isolation, de graal-
wereld, om zich onder de gewone ster-
velingen te begeven. Hij kan echter 
slechts blijven zolang hem geen vragen 
naar zijn identiteit gesteld worden; en-
kel "geloof" en "trouw" bevestigen hem 
in zijn uitzonderingspositie : "Niesolist 
du mich bef ra geit, noch Wissens sorge 
tragen, woher ich kam der Fcthrt, nocli 
wie mein Nam' uncl Art !" Kritische 
vragen moeten achterwege blijven in 
het rijk van de kunst . Hier zijn de 
spelregels van de realiteit en de ratio-
naliteit niet in tel. Fabre gaat in dit 
opzicht nog een stap verder dan Wag-
ner. Lohengrin wordt aan het einde 
gedwongen zich terug te trekken : de 
verboden vraag wordt toch gesteld. Er 
is een confrontatie tussen de werkelijk-
heid en het wonder. In Das Glas im 
Kopf blijft die achterwege. Helena 
stelt dat "haar dood het leven zal op-
slokken" en dat er niets zal blijven dan 
"stilte". Hier is er geen leven na "de 
leugen die verbeelding heet". Is deze 
"stilte" niet de "archaïsche stomheid" 
waarover Adorno het heeft ? De stilte 
die de eis van het individu gehoord te 
worden finaal onderdrukt ? De kun-
stenaar doet zich voor als diegene die 
in naam van allen spreekt. Bijgevolg 
eist hij sprakeloze gehoorzaamheid . 
(Th. W. Adorno : Versuch iiber Wag-
ner, blz. 31) Adorno onderkent in 
Wagners idioom als belangrijke ken-
merken : traagheid en herhaling. Bei-
de zijn ook essentieel voor Fabres the-
atrale taal. Tautologisch rechtvaardi-
gen zij zichzelf en proberen de toe-
schouwer ertoe te bewegen de ratione-
le categorieën achter zich te laten en 
het kunst als een werkelijkheid sui ge-
neris te aanvaarden. Vandaar ook de 
fantasmagorische kwaliteit van Fabres 
beelden. Eenduidigheid wordt verme-
den en het herkennen van premissen 
van het spel wordt bemoeilijkt. De 
empirische contouren van tijd en ruim-
te vervloeien : het moment wordt uit-

gesponnen, geometrische figuren krij-
gen door eindeloze herhaling een tijds-
dimensie. "Cirkelende cirkels bewe-
gen/dwars door de hoeken van de tijd" 
en "nooit heb ik gedacht/ dat er hoeken 
zouden zijn/ in de tijd / totdat mij ge-
zegd werd in één ervan te blijven", zijn 
maar enkele passages die duidelijk her-
inneren aan de beroemde uitspraak in 
Parsifal : "Zum Raum wird hier die 
Zeit". Adorno ziet in dit laten vervagen 
van de tijdsdimensie de herinnering 
aan het heimwee naar "seine Archaik, 
die keine Zeit kennt" tot uiting komen. 
Vandaar dat Helena, die merkwaardi-
ge vrouw, die de toekomst voorspellen 
kan, zich tussen heden, verleden en 
toekomst, tussen dag en nacht, in het 
"magische U u r Blauw" ophoudt . Zi j 
verliest immers elke concrete configu-
ratie en neemt mystieke dimensies aan 
als belichaming van de subjectiviteit : 
haar kunst is het vinden van de "boven-
werkelijke sacrale vorm." 

De kunstenaar wil 

geloofd worden 

De opera Das Glas im Kopf wird 
vom glas is in vele opzichten een para-
bel over de kunst, die op zichzelf terug-
geplooid, haar door historische om-
s t a n d i g h e d e n o p g e d r o n g e n m a a t -
schappelijk isolement als essentie van 
haar wezen verheerlijkt. De kunste-
naar verklaart zijn 'Innenweh' tot 'Aus-
senweh'. Dit is het oude verhaal dat 
Fabre vertelt door middel van beelden 
die zijn inhoud in een mytische, onwer-
kelijke glans hullen. Fabre vraagt van 
zijn publiek, net zoals van zijn acteurs, 
een grote mate van zelfverloochening, 
maa r niet weinigen blijken daar toe 
schoorvoetend bereid, op zoek naar 
het geheim, dat zich wispelturig aan 
elke duiding ont trekt . Deze blinde 
vlek maakt de betovering uit van dit 
werk : vragen blijven tenslotte achter-
wege. En dat is uiteindelijk de bedoe-
ling : de kunstenaar wil geloofd wor-
den. De irrationaliteit van zijn bood-
schap laat hem geen andere keuze. 

Gunther Sergooris 
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