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Wispelturige natuur buigt voor muzikaal genot in buitenopera ; Opera

BYLINE: BART DEUSS

SECTION: Kunst; Pg. 10

LENGTH: 503 words

Dido bezingt, al ruim voor haar dramatische einde, de duistere wolken die zich boven Carthago
samenpakken. Op de fraaie locatie van Fort Rijnauwen, onderdeel van de Utrechtse waterlinie, heeft de
hoofdpersoon in Purcells opera, afgelopen zaterdagavond althans, de natuur op haar hand. Een donkere
lucht, waaruit alleen in het eerste bedrijf een buitje valt, drijft traag boven de set.

Opera brengen in de open lucht is, nog afgezien van de Nederlandse weersgesteldheid, een heikel
avontuur. Het is kunst geklemd tussen twee traditionele opponenten: de noeste natuur met zijn sterke
beelden die weinig ingreep dulden, en de mens met zijn niet aflatende drang dingen naar zijn hand te zetten.
Xynix Opera bewerkstelligt een boeiend evenwicht.

De noodgedwongen versterking van zowel orkest als zang is slim en ingetogen uitgevoerd. Een
manipuleerbare balans tussen de verschillende speakers zorgt ervoor dat de stemmen klinken uit de positie
waar de zanger zich bevindt. Het orkest behoudt in de buitenlucht een evenwichtige klankkleur; het weet het
repetitieve en ook meditatieve karakter van Purcell goed neer te zetten.

Tegenover het weidse uitzicht concentreert het toneelbeeld zich op de ruimte pal voor de tribune. Op een
driehoekig plateau heeft het orkest onderdak, beschut door een reusachtige boom. Rechts zijn de muren van
het fort zichtbaar, links de golvende weide. Twee podia, bedekt met vaalbruine dekzeilen, bieden de spelers
houvast binnen de immense ruimte. Daar vinden hofdansjes plaats, houdt het leger van Carthago appel (het
strak zingende koor, gehuld in dieppaarse, militant ogende kostuums) en op een ervan zijgt ten slotte de
gebroken Belinda neer, als Dido haar dood tegemoet gaat.

De makers plaatsen Belinda als centrale getuige in het machtsspel tussen Dido, Aeneas en de invloedrijke
figuren van Carthago. Tegelijk is het contrast tussen mannen en vrouwen en de status van vluchteling
nadrukkelijk in het geding. Dido en Aeneas zijn tijdelijk geliefden en bondgenoten - allebei op de vlucht - ,
maar Aeneas kiest voor zijn eigen ambities in plaats van Dido te dienen. Die keuze bekoopt hij met een
ferme oorvijg van Dido, waarna hij woedend de wijk neemt - hier in een zilverkleurige Hummer.

Het samenspel van militaire dreiging en beheerst uitgevoerde, strakke mise en scene, geeft aan zowel de
muziek en zang zelf als de imposante, langzaamaan in duisternis gehulde locatie de centrale plek die zij
verdienen. Voor hen die meer ingevoerd zijn in de mythe valt er het nodige te ontdekken in deze bewerking.
Maar ook los daarvan is deze 'buitenopera' een muzikaal genot met een mooie wrange ondertoon. Purcell
blijft in je hoofd zitten, als je terugwandelt over de weg die ook de vluchtende Dido, Belinda en Aeneas
tijdens de voorstelling zijn gegaan.

Dido

Aeneas van Henry Purcell door Xynix Opera en het Carthago Barok Ensemble. Koor PA'dam. Muzikale
leiding Niek Idelenburg. Regie Joke Hoolboom. Fort Rijnauwen, Bunnik. 16 t/m 18 juni, extra optie: 19 juni.
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