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opera  TEKST MAARTJE DEN BREEJEN

Wíl Eurydice eigenlijk wel terug naar Orpheus? 
Vanuit die vraag bewerkten Suzan Boogaerdt 
en Bianca van der Schoot Orfeo voor het 
festival Ruhrtriennale. Te zien in een indrukwek
kende fabriek, met een decor à la Sim City.

EURYDICE  
ALS MUZE IN  
OPSTAND

‘ We maken van Euryidice een muze 
in opstand, letterlijk en figuurlijk’

K
ort door de bocht gaat de mythe over zanger Orpheus 
en nimf Eurydice zo: de twee zijn getrouwd, Eurydice 
sterft aan een adderbeet en komt in de onderwereld 
terecht, het rijk van Hades. Orpheus komt Eurydice 
halen en mag haar meenemen op voorwaarde dat hij 
niet naar haar omkijkt. Dat doet hij toch om zich ervan 
te verzekeren dat ze  achter hem loopt. Einde oefening.

Vele componisten, schilders, theatermakers en filmregis-
seurs lieten zich door het verhaal inspireren, met als beroemd-
ste Claudio Monteverdi. Zijn L’Orfeo legde de basis voor de 
klassieke opera. De Duitse regisseur Susanne Kennedy nodigde 
Suzan Boogaerdt en Bianca van der Schoot uit om met haar 
L’Orfeo te bewerken voor het festival Ruhrtriennale. Het resul-
taat is een performance met muziek, waarbij de regisseurs de 
vraag stellen die geen kunstenaar eerder stelde: wíl Eurydice 
eigenlijk wel terug naar Orpheus? 

Boogaerdt en Van der Schoot maken uit gesproken, groteske, 
beeldende voorstellingen vanuit het vrouwelijk perspectief. 
Met Kennedy hebben ze gemeen dat ze de rolverdeling tussen 
toeschouwer en performer bevragen. Vanuit Berlijn, waar ze 
 repeteren, legt Van der Schoot uit: ‘Zonder Eurydice geen my-
the, en toch heeft ze niets in te brengen. Wij vragen ons af hoe 
het is om Euridyce te zijn. Wij maken van haar een muze in op-
stand. Letterlijk, want ze staat op uit de dood, en ook figuurlijk: 
ze is opstandig en stapt uit het frame van de opera. Ze probeert 
te ontsnappen en van een object in een subject te veranderen.’ 

De regisseurs hebben in de indrukwekkende mijn- en cokes-
fabriek Zollverein in Essen een parcours naar de onderwereld 
uitgezet. Boogaerdt: ‘Wij vonden het spannender om bij de on-
derwereld niet zozeer te denken aan een donkere wereld met 
veel spinnenwebben, maar aan een parallel universum, dat lijkt 
op de onze, maar dat net niet is.’ 

Het publiek gaat in groepen van acht personen door ruimtes, 
die doen denken aan de virtuele gamewereld van Sim City: denk 

aan een paarse badkamer die uit een 3D-printer is gekomen. En 
in de kamers verschijnen honderden op elkaar lijkende blonde 
 Eurydices levend en als schim. Het publiek is getuige van Eury-
dices verschillende stadia van dood en  wederopstanding, alsof 
het naar een repeterende oefening in sterven kijkt. 

 Ơ Orfeo naar Claudio Monteverdi. Regie Susanne Kennedy, 
Suzan Boogaerdt, Bianca van der Schoot. Muziek en uitvoering: 
Solistenensemble Kaleidoskop. Te zien: 20 t/m 23 augustus, 27 
t/m 30 augustus en 3 t/m 9 september. Info en kaarten: www.
ruhr3.com/NLO

Uit in het Ruhrgebied

Voor een blik op de state of the art, moet je in het Ruhrgebied zijn. 
Van een arm, stinkend industriegebied is het veranderd in een bloeiend  
cultuurgebied met heel veel kunst en mooie landschapsparken.  
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