OPERA MUNDI

Sopraan Karen Vermeiren begon haar
zangstudies op 17-jarige leeftijd aan het conservatorium van Bergen. Drie jaar later behaalde
ze haar eerste-prijs-diploma aan het conservatorium van Luik, waarna ze naar Italië trok om te
gaan studeren bij Giuseppe Morino.
Karen Vermeiren: “Toen ik mijn
eerste prijs behaalde in Luik, was de transitie
naar de bachelor/masterstructuur net ingezet.
Toch besloot ik om daar niet op te wachten. Ik
vond toen dat ik al lang genoeg op school had
gezeten. Ik wilde een sterke technische basis
opbouwen en Italië lonkte. Ik heb eerst een tijd
bij Giuseppe Morino gestudeerd, waarvan ik
echt heel veel techniek heb geleerd. Daarna ging
ik mij verder perfectioneren bij andere grote
meesters, zoals Tom Krause.
Terwijl je toen al helemaal klaar
was voor het vak, ben je enkele jaren
geleden opnieuw in het Conservatorium van
Antwerpen beland. Waarom?
“Ik heb enorm genoten van mijn keuze om op
19 jaar de wijde wereld in te trekken. Ik heb
spannende dingen beleefd en overal ter wereld
prachtige concerten gezongen. Maar op een
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Ooit was opera zo’n
krachtig medium, had het zo’n
impact op de massa, dat de
thema’s en het verhaal ervan
zorgvuldig werden gecensureerd om onrusten en zelfs
burgeroorlogen te voorkomen.
Ook wie nooit in een operazaal terechtkwam, kende vaak
de populaire melodieën en
aria’s. Zo sterk maakten ze deel
uit van het dagelijkse leven.
Vandaag heeft opera een heel
ander imago. De perceptie van
opera als een elitair medium,
blijkt maar moeilijk te ontmantelen. Veelvoudige obstakels
weerhouden potentiële bezoekers ervan om zelf aan den lijve
het meeslepende karakter van
opera te ervaren.
De laatste jaren zijn heel
wat mensen binnen de operasector op zoek gegaan naar
nieuwe manieren om opera
toegankelijker te maken, om
het medium heruit te vinden,
zeg maar. Tenslotte staat of valt
de toekomst van opera met het
aanboren van nieuw publiek.
Vraag is hoe je dit eeuwenoude
medium actueel kunt houden en
opnieuw toegankelijker maakt.
In deze rubriek gaan we op
zoek naar nieuwe, interessante
projecten.

139

138

TOSCA IN
70 MINUTEN

OPERA MUNDI
TOSCA IN 70 MINUTEN

Ontstond daar het idee voor je Tosca
in 70 minuten voorstelling?
“Inderdaad. Op het einde van mijn laatste jaar
aan het conservatorium in Antwerpen moest ik
een Masterproef/thesis schrijven. Aanvankelijk
wilde ik de filosofie achter de Vier letzte Lieder
van Richard Strauss wat dieper bestuderen om zo
Strauss’ muziek en gedachtegang te vergelijken
met andere muzikanten/componisten uit dezelfde
periode. Maar toen ik erover sprak met mijn
promotor was hij niet enthousiast. Er bestond
daarover al heel wat literatuur en daarom vond
hij het niet meer interessant als onderwerp.”
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Je moest dus op zoek naar een
nieuw onderwerp.
“Ja. Ik zat ook al lang met het idee om zelf een
opera op poten te zetten. Ik had ervaren dat de
zalen in de culturele centra maar moeilijk vol
raakten wanneer ik daar eigen projecten kwam
brengen. Ik wilde daarom uitzoeken waarom
mensen terughoudend zijn wanneer het gaat om
klassieke muziek en nog in grotere mate over
opera. Het boeide mij wel om de struikelblokken
te leren kennen en op zoek te gaan naar een
meer toegankelijke vorm. Daarnaast wilde ik
natuurlijk ook onderzoeken of een cultureel
centrum daar interesse in zou hebben en zou
willen investeren om zo’n productie naar het
publiek te brengen. Zo ben ik aan mij thesis
begonnen.”
Wat was je startpunt?
“Ik vertrok van de stelling dat opera in de huidige
uitvoeringspraktijk heel elitair is. Er zijn ondertussen wel een aantal initiatieven om opera
toegankelijker te maken, waaronder sociale media
voor promotie, boekjes die aanspreken voor een
jonger publiek, teasertrailers … maar aan het
concept zelf verandert er niets. Allereerst zitten
we nog steeds met voornamelijk regietheater dat
voor veel mensen moeilijk te begrijpen is. Het
opvoeren van een opera mag dan wel complex
zijn, de verhalen zijn vaak heel eenvoudig, bijna
als in een soap en dus erg geschikt voor een groot
publiek. Daarnaast is er de lengte van een opera.
Zo’n opvoering duurt al gauw drie uur en dat
schrikt af. Ten derde gaat het binnenstappen van
een imposant gebouw gepaard met drempelvrees.
Je kunt het vergelijken met de angst die mensen
voelen om een chique designerboetiek binnen te
stappen. Ze kennen er de regels niet: Moet je iets
kopen als je er binnengaat? “

Jij wilde iets minder elitair creëren?
“Hoewel die uitspraak over elitaire operapraktijken door sommigen misschien werd opgevat
als kritiek, was het dat zeker niet. Ik begrijp
maar al te goed dat een Operahuis een instituut
is met een bepaalde gang van zaken en traditie.
Daarom wilde ik, in plaats van commentaar te
geven, zelf op zoek gaan naar alternatieven om
tegemoet te komen aan het potentieel grote
publiek dat nog steeds zijn weg niet vindt naar
de opera. Dat was het opzet van mijn onderzoek: oorzaken zoeken en oplossingen vinden.
Zo is Tosca in 70 minuten geboren.”
Waarom heb je gekozen voor Tosca?
“Om een aantal redenen. Sommige opera’s,
zoals Tosca, zijn gebaseerd op een toneelstuk.
In het geval van Tosca, een extreem lang werk
van vijf bedrijven met 23 hoofdpersonages. In
de operaversie bleven er slechts drie bedrijven
en negen hoofdpersonages over, waarbij de
nadruk ligt op drie hoofdpersonages. Dat is
ideaal, want daardoor kon ik verder werken
met die drie personages: zangeres Floria
Tosca, haar geliefde Mario Cavaradossi en de
boosaardige Scarpia. Ik ben gaan kijken welke
elementen cruciaal waren voor het verhaal
en heb de rest geschrapt. Tenslotte had ook
Puccini de originele versie van het toneelstuk
heel sterk ingekort volgens zijn behoeftes. Ik
heb zijn beweegredenen daarachter consequent
doorgetrokken. Na het selecteren van die
sleutelmomenten was het wel even puzzelen
om er weer een logisch verhaal van te maken,
hoewel… de opera’s en hoofdpersonages van
Puccini laten zich heel makkelijk ‘distilleren’.
Daarenboven is Puccini’s muziek heel meeslepend en spreekt ook niet-operakenners meteen
aan.”

Giacomo Puccini in 1908

We mogen ons gelukkig prijzen
dat die meeslepende Tosca van Puccini is
ontstaan, want een tijdlang leek het erop dat
Tosca door een andere componist op muziek
zou worden gezet.
“Ja, inderdaad. Het toneelstuk van Victorien
Sardou, dat zoals de meeste van zijn stukken
geschreven was voor actrice Sarah Bernardt,
was heel populair. Puccini was het al eens gaan
bekijken, maar honderd procent overtuigd was
hij niet. Vijf jaar later zag hij het stuk opnieuw.
Puccini werkte op dat moment aan een project
met librettist L. Illica, en kwam zo te weten dat
Illica, in opdracht van componist Franchetti
en op vraag van Sardou, een libretto aan het
schrijven was voor Tosca.
Niet erg onder de indruk van de resultaten
van hun gezamenlijk project en des te meer door
het libretto voor Tosca begon Puccini zijn librettist uit te vragen. Naïef toonde Illica hem zijn
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gegeven moment moet je naar de toekomst
kijken en rekening houden met de reële mogelijkheden. De economische crisis woedt ook binnen
de culturele wereld hevig en dat zet je wel aan
het denken. Aangezien mijn eerste-prijs-diploma
niets meer betekende heb ik enkele jaren geleden
besloten om een masteropleiding te gaan volgen.

Tijdens jouw onderzoek kwam je ook
te weten dat Puccini niet zo elegant omging
met Illica. Die originele ‘E lucevan le stelle’
bijvoorbeeld, die Verdi zo mooi vond, is
vrijwel helemaal verloren gegaan.
“Van die hele aria is alleen “E muoio disperato
…” overgebleven. Illica vond het vreselijk dat er
zo geschrapt werd in zijn werk, dat Sardou en
Verdi nochtans fantastisch vonden. De samenwerking verliep heel stroef en er werd veel
geruzied. Er was nog een tweede librettist, G.
Giacosa, maar hij moest – meer dan schrijven vooral de gemoederen bedaren.
Puccini wilde in zijn opera vooral focussen
op de drie hoofdpersonages en hun verhaal.
Daarom moesten heel wat stukken wijken of
aangepast worden. Puccini had ook het gevoel
dat sommige zaken dramaturgisch gezien niet

zo goed in elkaar zaten. Veel van de aria’s en
duetten die vandaag heel populair zijn, stonden
oorspronkelijk zelfs niet in het libretto. Ze zijn
toegevoegd om de personages meer gestalte
te geven en om hun persoonlijkheid meer naar
voren te brengen. Puccini heeft het libretto dus
eigenlijk gereduceerd in lengte, maar tegelijkertijd heeft hij de personages uitgediept”
Gaf de manier waarop Puccini
omging met het originele toneelstuk en
libretto, jou groen licht om Tosca zelf nog
meer te reduceren?
“Absoluut! Als hij oordeelde dat zo’n enorme
reductie ten opzichte van het toneelstuk nodig
was, dan vond ik dat ik - in mijn zoektocht naar
een meer toegankelijke en eigentijdste vorm hetzelfde mocht doen. Ik wil niet pretenderen dat
ik de opera herschreven heb! Ik paste de opera
alleen aan aan de noden van onze tijd, maar
de rode draad door het verhaal blijft behouden.
Er worden gewoon minder figuranten en kleine
bijrollen betrokken bij het verhaal. Die waren er
immers aanvankelijk bijgehaald om de verschillende passages aan elkaar te naaien, maar
hadden verder geen echte functie in het verhaal.
Om scenes aan elkaar te breien zijn er tegenwoordig ook ander oplossingen.”
Hoe heb je die adaptatie concreet
aangepakt?
“Ik ben gewoon met de vastgestelde parameters aan
de slag gegaan. De duur hebben we gereduceerd
door ons te concentreren op de drie personages.
Ten tweede hebben we aan de drempel gewerkt
door een cultureel centrum als instelling te kiezen.
Het is in de buurt, makkelijk bereikbaar en de
meeste mensen zijn er al eens geweest. De laatste
drempel/parameter was dat mensen het vaak niet
begrijpen. Als je de literatuur niet kent blijft het
moeilijk. Zelfs ondertitels geven dan geen soelaas.
Daarom ben ik alles gaan actualiseren. Cavaradossi is bijvoorbeeld geen schilder meer, maar een
fotograaf. Dat past veel beter in ons tijdsbeeld.
Hij fotografeert vrouwen, en bekijkt die foto’s op
zijn iPad, dat is heel herkenbaar. Daarnaast weten
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tekst voor de aria ‘E lucevan le stelle’ en vertelde
met trots over het succes dat hem te beurt viel
toen hij zijn libretto voor Sardou ging voorlezen in Parijs. Een oudere man in de zaal zou
compleet weg zijn geweest van het libretto en
had de opera graag zelf nog gecomponeerd, als
hij wat jonger was geweest. Wanneer Puccini te
weten kwam dat die ouder man Giuseppe Verdi
was, was het hek van de dam.
Hoewel hij heel goed wist dat zijn collega
componist Franchetti al volop aan de opera aan
het schrijven was, misbruikte Puccini zijn positie
als populairste componist van het moment om
uitgever Ricordi onder druk te zetten en zo zelf
Tosca te mogen schrijven. Tenslotte kreeg hij
zijn zin en werd Franchetti geloosd met de smoes
dat Tosca te revolutionair zou zijn en een schandaal zou kunnen veroorzaken. Het is niet bekend
hoe Franchetti hierop heeft gereageerd, ik heb
er in ieder geval niets over teruggevonden.
Puccini ging meteen van start, maar het
heeft toch nog een vijftal jaar geduurd vooraleer de opera klaar was. Puccini was niet de
makkelijkste opdrachtgever. Hij wist heel goed
wat hij wilde en had zijn eigen concept, terwijl
Illica natuurlijk al heel ver gevorderd was met zijn
libretto.”
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mensen in de zaal uit eigen ervaringen dat ze soms
jaloers worden door de foto’s die iemand op de
facebookwall van hun partner plaatst. Dat was een
verandering die heel makkelijk door te voeren was,
want het oog waarmee je iemand bekijkt als schilder
of als fotograaf is gelijkaardig. Dit soort van details
brengen een verhaal tot leven. Maar ik heb daarnaast
ook veel met sociale media gewerkt om de voorstelling dichter bij onze realiteit en de leefwereld van het
publiek te brengen. Zo had ik bijvoorbeeld vooraf
voor alle personages een Facebookpagina aangemaakt, waarop ze regelmatig statussen postten. Zo
heb ik geprobeerd om het publiek in aanloop naar de
voorstelling al te betrekken bij het verhaal.”
Heb je ook contact opgenomen met
culturele centra?
“Ja, ik wilde vooral te weten komen waar hun grens
lag met klassieke initiatieven. Het probleem van
de culturele centra is dat klassieke muziek en zeker
opera niet voldoende publiek aantrekt, dat het de
mensen niet aanspreekt. Voor hen werkt muziektheater altijd beter dan puur klassieke muziek.
Daarom was het interessanter om het geheel voor
te stellen als een toneelstuk van Sardou met muziek
van Puccini. Toen ik mijn technische fiche naar de
culturele centra doorstuurde, werd hen ook meteen
duidelijk dat het ging om een aangepaste versie, die
hun publiek wél zou aanspreken.

Je keuze om voor drie personages te
gaan maakt het project ook verkoopbaar.
“Inderdaad. Naast de twee zangers, ikzelf als
Tosca en Willem Van Der Heyden als Mario,
heb ik besloten om een acteur te casten als
Scarpia. Een cast van drie mensen op de scene
en een pianist maakt het ook economisch een
erg interessante voorstelling. Dat is noodzakelijk
want de culturele centra hebben een klein budget
voor klassiek. “
Hoe heb je het weglaten van het
orkest opgevangen?
“Met piano alleen was het muzikaal inderdaad
bijna onmogelijk om het donkere karakter van
Scarpia te benadrukken, daar heb je echt een
orkest voor nodig. Maar ik had in het kader van
mijn masterproef uiteraard geen budget voor een
orkest! Daar moest ik een oplossing voor zoeken.
Om Scarpia op een andere manier heel sterk
te laten overkomen, en omdat het oorspronkelijk een toneelstuk was, was de keuze voor
een acteur in de rol van Scarpia snel gemaakt.
Daarnaast heb ik samengewerkt met organist
Peter van de Velde, die bijvoorbeeld het bekende
‘Te Deum’ heeft ingespeeld. Zo heb je nu een
acteur die declameert met op de achtergrond
aanzwellende orgelmuziek. En natuurlijk zijn de
teksten in het Nederlands.”
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Dus alleen de gezongen aria’s zijn in
het Italiaans?
“Ja, en ook daar heb ik niet gekozen voor ondertitels. Puccini kan emoties zo duidelijk uitdrukken
in zijn muziek. Je ziet en voelt het gebeuren.
Bovendien krijgt de toeschouwer ook een leaflet
waarop elk bedrijf kort wordt samengevat. Zo
begrijpt het publiek meteen hoe het verhaal
zich ontwikkelt. Daarnaast gebruiken we sociale
media, beeldmateriaal, Nederlandstalige dialogen
en de in het Italiaans gezongen aria’s, maar ook
filmpjes om het verhaal aan elkaar te breien. Dat
maakt een erg multidisciplinair geheel.”
Wat zijn de toekomstplannen?
“De eerste uitvoering binnen het kader van mijn
master was volledig uitverkocht. Zowel publiek
als academici waren enthousiast. Ik begreep toen
meteen dat ik hier verder mee moest. Tosca
was klaar om aan culturele centra aangeboden
te worden. Dat zijn we gaan doen en dat is een
aantal mensen, zoals dirigent Rik Ghesquière niet
ontgaan. Rik heeft mij onmiddellijk aangesproken
om Tosca in zeventig minuten ook in een variant
met orkest voor te stellen. Een eerste voorstelling
met orkest vond plaats op 24 april 2016.
Misschien kan er in de toekomst ook
worden samengewerkt met bestaande huizen,
maar de voorstelling moet eerst verder groeien
in culturele centra voor ze de aandacht van
grote operahuizen zal trekken. Ik denk in ieder
geval dat het een heel interessant aanbod kan
zijn waarmee nieuw publiek kan worden gestimuleerd om op een ontspannen manier en op
een alternatief moment naar een operavoorstel-

ling te komen kijken. Als je ziet dat die mensen
zoveel emoties meemaken in een voorstelling
van amper 70 minuten, dan zie je dat er een hele
weg openligt. Ik hoorde een heel treffend verhaal
van een truckchauffeur. Hij wilde niet naar de
opera omdat het te lang duurde en ook omdat
hij zich niet wilde opkleden. Zijn moeder had ons
evenement gevonden op Facebook en heeft hem
kunnen overtuigen. Hij vond het geweldig! Maar
er was ook een klein meisje met de voornaam
Tosca in het publiek. Haar mama had mij vooraf
gevraagd of ze na afloop van de voorstelling even
mocht langskomen met haar dochter. Moeder en
dochter waren beide erg ontroerd.”
Is die scene met Scarpia en Tosca wel
geschikt voor kinderen?
“Ik ben er geen voorstander van dat kinderen
geconfronteerd worden met geweld, maar het is
wel zo dat ze er dagelijks mee in contact komen.
Geweld en agressie zijn helaas een deel van het
leven. Bedenk ook dat nergens zoveel gevochten
wordt als op de speelplaats van een lager school.
(lacht) De scenes zullen zeker aangrijpend zijn,
maar er gebeurt niets obsceens. Je voelt Scarpia
’s machtsmisbruik wel, maar uiteindelijk heeft
iedereen kleren aan en wanneer er na zo’n
gebeurtenis een prachtige aria als Vissi d’arte
volgt, zijn mensen het ook snel weer vergeten.”

Meer info over sopraan Karen
Vermeiren en Tosca in 70 minuten op
www.karenvermeiren.be
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"IK DENK IN IEDER GEVAL DAT
HET EEN HEEL INTERESSANT
AANBOD KAN ZIJN WAARMEE
NIEUW PUBLIEK KAN WORDEN
GESTIMULEERD OM OP EEN
ONTSPANNEN MANIER EN OP
EEN ALTERNATIEF MOMENT NAAR
EEN OPERAVOORSTELLING TE
KOMEN KIJKEN."

