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HUGO KOOLSCHIJN (1946) is sinds
de oprichting van Toneelgroep
Amsterdam in 1987 aan het gezelschap verbonden. Hij was te zien in
vele stukken, waaronder Drie Zusters,
Oom Wanja en Madame de Sade.
Ook schreef en speelde hij de indrukwekkende solovoorstellingen Zangles
en Een Franse zanger. In seizoen
06-07 speelt Hugo Koolschijn in Het
temmen van de feeks, Intra-Muros,
Romeinse Tragedies, Rouw siert Electra en Scènes uit een huwelijk.
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JAN VERSWEYVELD (1958) werd
in 1990 vaste scenograaf van Het
Zuidelijk Toneel in Eindhoven en
vanaf 2001 hoofdscenograaf en
huisontwerper van Toneelgroep
Amsterdam. Zijn ontwerpen beslaan
het hele spectrum, van de klassieke
teksten van Sofokles, Euripides
en Shakespeare tot hedendaagse
toneelstukken van O’Neill, Genet
en Susan Sontag. Zijn oeuvre omvat
toneel, opera en dans. Hij werkte
samen met tal van internationale regisseurs, in het bijzonder met Ivo van
Hove en choreografe Anne Teresa de
Keersmaeker.
JONATHAN DE CEUSTER (1981),
contratenor, specialiseerde zich na
zijn masterdiploma (Antwerpen) in
barokzang en vervolgde zijn studies
aan het prestigieuze Royal Academy
of Music (Londen). Als solist debuteerde hij in de Vlaamse Opera als
Niemand in de opera Achilleus (Wim
Henderickx). Even later was hij er te
zien en te horen als Prince Edward
in de opera Richard III (Battistelli).
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19.15 - Interview met Eric Sleichim
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MUZIEKTHEATER TRANSPARANT
(Antwerpen) brengt producties die
de artistieke grenzen van muziektheater verkennen. Eric Sleichim,
Wim Henderickx, Jan Van Outryve,
Caroline Petrick, Wouter Van Looy en
Ramsey Nasr zijn de zes huisartiesten. Uit hun interesses en verwante
ideeën groeien onderlinge kruisbestuivingen. Transparant zorgt voor
een rijk aanbod van zowel klassiek repertoire als modern en hedendaags
werk. Het vocale krijgt bijzondere
aandacht, ook in jongerenproducties
en ‘Institute for Living Voice’, een
internationaal genre- en grensoverstijgend zangproject.

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Andere projecten dit seizoen zijn,
naast Intra-Muros, Richard III aan de
Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf) en Missa Brevis (Bernstein) met
het Vlaams Radio Koor.

info & tickets

KITTY COURBOIS (1937) is eveneens
sinds de oprichting van Toneelgroep
Amsterdam in 1987 aan het gezelschap verbonden. Zij speelde in
talloze voorstellingen. Dit seizoen is
zij te zien in Intra-Muros en Tragedie.
Kitty Courbois werkt ook bij diverse
andere gezelschappen, zoals bij de
toneelgroep Baal in de voorstelling Nekrassov, waarvoor zij in 1980
de Colombinaprijs ontving. Tevens
speelde ze in vele ﬁlms en televisieseries.
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ERIC SLEICHIM (1958) verwerkt
theatraliteit en ruimtegebruik in zijn
compositiestijl. Met BL!NDMAN
verkent hij sinds 1988 voortdurend
nieuwe technieken in compositie
en uitvoeringspraktijk, zowel met
nieuwe als oude muziek. Zijn bewerkingen van Bach en Mozart, zijn
eigen composities en zijn langdurige
ervaringen binnen het hedendaagse
(muziek)theater, maken hem een
van de meest veelzijdige Vlaamse
componisten van het moment. Naast
de creatie van tal van openingsmanifestaties voor meerdere culturele
hoofdsteden werkte hij o.m. samen
met het Huelgas Ensemble, Collegium Vocale Gent, Ictus, Anne Teresa
de Keersmaeker en Jan Fabre. IntraMuros is na Men in Tribulation het
tweede luik van de Trilogie der tragische lotsbestemmingen die hij voor
Muziektheater Transparant maakt.

Eric Sleichim, regie en muziek
Peter Verhelst, tekst
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Intra-Muros (in memoriam Pasolini)

Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
IN DE KIJKER WO 21.03 / 20.00 / CONCERTZAAL
SYLVAIN KASSAP QUARTET / L’INHUMAINE / BAD BOYS
De stomme ﬁlm L’Inhumaine (1924) van Marcel L’Herbier werd in zijn tijd beschouwd als een poging om de ﬁlm tot kunst te
verheffen en het populaire met het elitaire te combineren. Het meesterwerk wordt van een passende soundtrack voorzien door
het jazzkwartet van klarinettist Sylvain Kassap, een grote naam in de Europese jazzwereld.

structurele
sponsors

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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Intra-Muros (in memoriam Pasolini)

conti-NU-um

FRIENDS
IN
MISUC

Eric Sleichim (1958) en
Peter Verhelst (1962),

Intra-Muros, een muziektheaterstuk
voor strijkkwartet, contratenor, acteur en
actrice (2006)
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REGISSEUR EN COMPONIST
ERIC SLEICHIM
OVER INTRA-MUROS
De ﬁlm
Pasolini’s ﬁlm Salò of de 120 dagen
van Sodom is gebaseerd op het gelijknamige boek van Markies de Sade
(1740-1814). Daarin gaat de Sade
als een boekhouder te werk: hij laat
gedurende vier maanden 600 perversies aan bod komen. Acht meisjes en
acht jongens, knechten en meiden,
vertelsters, ex-prostituees enzovoort
vormen een hofhouding van 46
mensen, van wie er na vier maanden
nog zestien mensen overblijven.
Pier Paolo Pasolini (1922-1975)
heeft de tekst van de Sade verkort
overgenomen, en het geheel een
structuur gegeven aan de hand van
een aantal cirkels uit het Inferno van
Dantes La Divina Commedia: de
cirkel van de manieën, de cirkel van
de uitwerpselen, de cirkel van het
bloed. Bovendien verplaatste hij het
geheel naar het Italië van 1944, naar
de Republiek van Salò. De geallieerden hadden al grote delen van Italië
bevrijd, maar in Salò bleef Mussolini, dankzij de steun van de nazi’s,
aan de macht. Mussolini rekruteerde
een leger uit bevrijde gevangenen,
teisterde de regio met razzia’s waarbij
hij een groot aantal jongeren gevangen nam. Zij werden de slachtoffers
van ontzettende gruweldaden. De
Republiek van Salò geldt als een van
de zwartste hoofdstukken van de
Tweede Wereldoorlog.
In 1975, toen Pasolini Salò maakte,
lag deze gruwel nog vers in het Italiaanse geheugen. Pasolini verplaatste
het boek van de Sade naar 1944 en
reconstrueerde op die manier een

aantal historische gebeurtenissen:
het rekruteren van soldaten, het
oppakken van jongeren uit linkse
intellectuele milieus en hun overbrenging naar een prachtig palazzo,
waar ze worden blootgesteld aan de
willekeur en gruwel van vier heren,
die de Macht representeren.
Pier Paolo Pasolini
Pasolini was de laatste jaren van zijn
leven erg gedesillusioneerd, vooral
in de jeugd, die zo belangrijk was in
zijn hele oeuvre, en zeker ook in zijn
Trilogia della vita (Il Decamerone,
I racconti di Canterbury en Il ﬁore
delle Mille e una notte), waarin hij de
puurheid van het menselijke lichaam
bezingt. Zijn teleurstelling was immens, zeker wanneer bleek dat die
ﬁlms als porno aanzien werden.
Veel is te begrijpen door het lezen
van de columns die hij voor het
Italiaanse dagblad Corriere della Sera
schreef. Hij vond dat het schoolsysteem de kinderen perverteert, hun
denken misvormt en hun naïviteit
en puurheid vernietigt. Een ander
gegeven is Pasolini’s homoseksualiteit. Hij had seks met jonge mannen die hij betaalde en kreeg daar
herhaaldelijk vragen over, zowel in
interviews als tijdens de vele processen die tegen hem werden ingespannen. Vragen waar hij overigens
steeds gewiekst en intelligent op wist
te antwoorden. Dit aspect komt ook
in de nieuwe tekst van Peter Verhelst
duidelijk naar voren.
Een zeer bepalend proces tegen
Pasolini vond plaats in 1949. Hij

woonde toen met zijn moeder in
haar geboortestreek Friuli, waar hij
als leraar werkte. Na aantijgingen
van een priester werd hij verdacht
van seksuele affaires met zijn leerlingen. Pasolini kon zijn baan niet
meer uitoefenen en werd bovendien
verbannen uit de communistische
partij. Daarop is hij met zijn moeder
naar Rome verhuisd.
Hij miste er het Friuliaanse dialect
en de onschuld van de boerenjongens, maar vond die naïviteit na
enige tijd terug in de jongens van
de ‘borgata’, de buitenwijken van
Rome. Een van hen, Ninetto Davoli, zou zijn grote geliefde worden
en is in bijna al zijn ﬁlms te zien.
In Rome schreef hij zijn eerste
romans, waarin hij de harde werkelijkheid van het leven in de borgata
schetste. Hij kreeg naam, maar was
meteen ook erg omstreden. Tientallen processen over zijn boeken
en ﬁlms riepen om censuur. Hij
werd geviseerd en aangevallen door
neofascistische groeperingen, maar
heeft zelf nooit klacht neergelegd,
ook niet wanneer hij de schuldigen
kende.
Pasolini kampte zijn leven lang met
grote schuldgevoelens. Enerzijds
over zijn homoseksualiteit, anderzijds over zijn broer Guido, die
tijdens de oorlog in het verzet ging
strijden en omkwam in gevechten
tussen partizanen van verschillende
strekkingen. Het feit dat hun vader
ofﬁcier was in het leger van Mussolini zorgde voor een grote breuk in
de familie. Guido sloot zich aan bij

het verzet, Pier Paolo zocht beschutting bij zijn moeder en schreef zijn
eerste gedichten. Toen Pasolini later
zijn Oedipusﬁlm (Edipo Re) maakte,
vatte hij dat ook op als een zeer
persoonlijk verhaal.
Intra-Muros
Het eerste deel van Intra-Muros
toont Pasolini (Hugo Koolschijn)
in verschillende facetten en bevat
vele verwijzingen naar zijn levensloop. We krijgen hem te zien in het
openbare leven, tijdens een proces of
tijdens een interview in een universiteitsaula, maar ook in de intimiteit
van zijn huiskamer.
Zijn moeder (Kitty Courbois) luistert nauwlettend en probeert hem
te begrijpen. Onmerkbaar verglijdt
ze in de rol van een vertelster uit
Salò. De contratenor (Jonathan De
Ceuster) incarneert zowel Pasolini’s jongere broer als zijn minnaar,
alsook de jongens uit zijn ﬁlms en
boeken. Hij zingt madrigalen die
soms puur en pathetisch zijn en op
andere momenten spottend, als een
van de stemmen uit de ﬁlms. Acht
jonge musici vertolken de kinderen van linkse intellectuelen die de
wraak van het fascisme ondergaan.
Ze zijn zo vergroeid met hun instrumenten dat ze de binnenkant van
het lichaam verklanken.
In het tweede deel van de voorstelling komen we op de set van Salò.
De bijzondere scenograﬁe van
Jan Versweyveld en de ruimtelijke
oriëntatie van de klank betrekken
het publiek op een zeer bijzondere

manier in de wereld van Pasolini.
Intra-Muros is een interpretatie.
Pasolini had niets meer te verliezen:
zijn grote geliefde, Ninetto, is getrouwd met een vrouw; zijn moeder
werd stilaan seniel; zijn geschriften en zijn ﬁlms werden verkeerd
geïnterpreteerd; hij geloofde niet
meer in de jeugd en in de Westerse
maatschappij. Je kan zijn Salò dan
ook zien als een afrekening met
zichzelf, als een testament. Pasolini
ensceneert in Intra-Muros zijn eigen
moord, zoals hij die in vele geschriften heeft beschreven.

regie en muziek

scenograﬁe

Eric Sleichim

Jan Versweyveld

tekst

assistent scenograﬁe

Peter Verhelst

en video

Katrijn Baeten
Pier Paolo

Hugo Koolschijn

kostuums

Chris Snik
Susanna

Kitty Courbois

assistent regie

Veerle Vaes
Contratenor

Jonathan De Ceuster

productieleiding
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Adolescenten

BL!NDMAN [4x4]voice
sopraan Sarah Abrams
mezzo Ana Naqe
tenor Dick Vandaele
bas Thomas Vanlede

assistent productie

Helga Van den Bossche
klanktechniek

Jo Thielemans

BL!NDMAN [4x4]strings

theater- en lichttechniek

violen Pieter Jansen en

Robby Cluytens

Elke Vandeverre
altviool Marijn Thissen
cello Romek Maniewski

Italiaanse vertaling

Laura Pignatti

Productie van Muziektheater Transparant en BL!NDMAN
in coproductie met Toneelgroep Amsterdam en Concertgebouw
Brugge vzw in samenwerking met Kaaitheater en met Grame/Lyon
(centre national de création musicale) voor de ontwikkeling van de
elektronica voor klankmanipulatie en spatialisatie, en met de steun
van de Vlaamse Gemeenschap voor de compositie-opdracht.
Met dank aan Fabien Gérard en Tristero.
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