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Living Memories.
Eenmansopera’s
Ke Jun & Tian Mansha
Concertzaal - 20.00
19.15 Inleiding door Johan Thielemans

Biografieën
Ke Jun geldt in Azië als een groot vertolker
van de klassieke Kun-opera. Hij studeerde
aan de theateracademie van Jiangsu en
bekwaamde zich tevens als kalligraaf. Hij
coproduceerde vele spraakmakende
producties met zijn thuisgezelschap, de Kun
Opera Group van Nanjing. Een allroundacteur met een indrukwekkende prijzenkast,
en net als Tian Mansha een graag geziene
gastvertolker op internationale theaterfestivals.
Tian Mansha is een van China’s prominente
actrices van de klassieke Sichuan-opera
(uit Zuid-China, ook Chuanju genoemd).
Ze geeft les aan de theateracademies van
Chengdu en Shanghai. Ze is ook als regisseuse actief en maakte in de Volksrepubliek
naam met vernieuwende muziektheaterstukken. Ze is geregeld te gast op internationale
festivals en is een veelgevraagd spreker bij
universiteiten en theateropleidingen in Azië
en Europa.

Cang Yu Ben (Schuilen en Vluchten)
een Kun-opera (2005)
KE Jun: componist, acteur en zanger
HONG Xian-song: xiao-gu (kleine trom)
YU Fu-lun: da-luo (gong)
LIU Ji-yun: da-ba (grote cymbalen)
ZHONG Kai-zhi: tang-gu (grote trom), su-jiao
WANG Chang-quan: ma-luo (gong), xiao-luo (kleine gong)
LI Qun-ying: backing vocals
GONG Yin-lei: actrice
— Pauze —
Qing Tan (Zucht)
een Sichuan-opera (2006)
TIAN Man-sha: componiste, actrice en zangeres
QIAN Zhen-wei: dan-pi-gu (trom)
LI Jia: nao-ba (kleine cymbalen)
WANG Yun-peng: xiao-luo (kleine gong)
JIANG Wei: da-luo (gong)
JIN Shi-hang: san-xian (Chinese luit met drie snaren)
GUO Yuan-yuan: er-hu (Chinese vedel met twee snaren)
XIE Song: pi-pa (Chinese luit met vier snaren)
LU Ting-ta: sheng (bamboe-mondorgel)
ZHANG Shi-yi: cello
HUANG Tao: gu-zheng (Chinese citer)
SUN Jian-an: Chinese fluit

muziek
theater

Belgische première
Met Nederlandse en Chinese boventiteling
In samenwerking met europalia.china

Living Memories
Twee Chinese
eenmansopera’s
Chinese sterzangers en avontuurlijke
vernieuwers uit de wereld van de traditionele opera bedachten in 2004 het project
Living Memories: een serie eenmansopera’s
waarin elk van de acteurs een speurtocht
onderneemt naar zijn of haar muzikale en
persoonlijke wortels. Experimenteel theater
van de bovenste plank, en tegelijkertijd een
prachtige ode aan de traditie. Het project
ontstond in een nauwe samenwerking tussen verschillende opera-acteurs uit Taiwan
en het Chinese vasteland, en de regisseur
Danny Yung van de experimentele theatergroep Zuni Icosahedron uit Hong Kong.
Yung speelde hierbij niet zozeer de rol van
regisseur als wel van adviseur, die de acteurs
aanspoorde hun traditionele vaardigheden
op een nieuwe wijze onder de loep te nemen en uit te buiten.
De reeks die in de afgelopen vijf jaar
gestalte kreeg, luidt volgens veel theatercritici in Berlijn, New York, Peking, Shanghai,
Hong Kong en Taipei, een nieuw tijdperk
in Chinese opera in. Traditionele muziek en
dans krijgen hier het volle pond, maar niet
op de gangbare manier; alles is anders dan
voorheen: een persoonlijke benadering
van de verhaalstof (geen sjablonen, geen
simpele zwart-witpatronen meer, maar echt
uitgediepte personages en complexe gelaagdheid), acteurs die ‘rollen’ spelen maar
tegelijk zichzelf onder de loep nemen, en
dan nog die opmerkelijke vorm: elke voorstelling gedragen door slechts één acteur
(en ondersteund door een klein orkest). De
reeks leidde in China tot juichend applaus
maar ook tot boze reacties van puristen
die vonden dat hun traditionele theater
‘verkracht’ werd. Na afloop ontsponnen zich

opgewonden discussies tussen publiek en
acteurs, hetgeen tamelijk ongebruikelijk is
bij Chinees theater. Conservatieve operafans
vonden dat je van een historisch genre als
bv. Kun-opera, inmiddels al meer dan vier
eeuwen oud, zou moeten afblijven. Voorstanders van het project voerden aan dat
Chinese operatradities uiteraard niet vier
eeuwen in een vrieskist hebben gelegen en
dat elk nieuwe generatie acteurs er weer
iets anders van maakt – en ook moet maken
– wil de traditie levend blijven. Daaraan
heeft het hele project uiteindelijk ook zijn
naam ontleend: Living Memories.
In de huidige voorstelling worden twee
prachtige eenmansopera’s uit het project
in één avond gecombineerd: Schuilen en
vluchten van de Kun-opera-acteur Ke Jun uit
Nanjing en Zucht van de Sichuan-operaregisseuse en -actrice Tian Mansha.

Cang yu ben
(Schuilen en vluchten)
Kun-opera is de literair en muzikaal verfijnde
zuidelijke pendant (en tevens 16e-eeuwse
voorloper) van de Peking-opera. Het is een
poëtisch genre waarvan (anders dan bij Peking-opera) de tekstdichters van de libretti
meestal bij naam bekend zijn, en sommige
in China een faam verwierven vergelijkbaar
met die van Shakespeare. In Peking-opera
is het belangrijkste begeleidingsinstrument
een hoge snerpende vedel (‘jinghu’), maar
bij Kun-opera is het de zachtere, melodisch
vloeiende bamboefluit ‘dizi’.
De Kun-opera-acteur Ke Jun gaat in deze
eenakter met klassieke Chinese middelen
– bamboefluitspel, kalligrafie en zang – de
confrontatie aan met een van de basale
menselijke dilemma’s: moet iemand primair
de ‘wereld’ (d.w.z. de heersende modes en

opvattingen) volgen, of liever radicaal zijn eigen plan trekken? Hij aarzelt ‘tussen schuilen
en vluchten, tussen radicaliteit en compromis’ en komt uiteindelijk (via zijn alter ego
Lin Chong, een traditioneel operakarakter)
tot het besef dat een mens in harmonie met
zijn lot moet leven, maar dan wel vanuit de
vitaliteit van het eigen hart.
De voorstelling begint met melancholieke
zelfreflectie van een dichter, maar gaat
op zeker moment over in een klassieke
Kun-operascène. We zijn getuige van de
nachtelijke vlucht van de verslagen generaal
Lin Chong, die ooit een machtig leger aanvoerde, maar nu in zijn eentje zijn vijanden
het hoofd moet bieden. Hij kampt met zijn
angst en hoopt een veilig oord te bereiken
vanwaaruit hij wellicht een nieuw leger op
de been kan brengen. De overpeinzingen
van de dichtende en kalligraferende operaartiest en de bitterheid van de verslagen
militair, lijken totaal verschillende werelden
te bevolken. Uiteindelijk vallen ze toch voor
een groot deel samen, blijkt het in beide
personages om existentiële vragen te gaan,
en versmelt het karakter van Kun-opera-acteur Ke Jun met dat van de opera-generaal
die hij speelt.

Qing tan (Zucht)
Tian Mansha, China’s meermaals bekroonde
actrice en regisseuse van de zuidelijke
Sichuan-opera, vlecht in deze voorstelling elementen van verschillende artistieke
vrouwenlevens dooreen, en smeedt die tot
één poetisch en dramatisch geheel. Ze baseert zich daarbij op flarden uit traditionele
libretti, gewijd aan fictieve vrouwenkarakters
en tragische heldinnen van eeuwen geleden,
zoals Jiao Guiyin. Die teksten zullen voor
kenners van de Sichuan-opera ongetwijfeld

een feest van herkenning vormen, maar
hebben voor een westers publiek uiteraard
minder betekenis. Daarentegen is het feitelijke raamwerk van deze voorstelling goed
te volgen.
Tian Mansha verbeeldt een opera-actrice die
schitterend carrière maakt in het China van
de veertiger en vijftiger jaren, een carrière
die vervolgens stukloopt op de terreur van
de Culturele Revolutie. De actrice wordt uit
haar vak gestoten, wordt als schoonmaakster aan het werk gezet en kan het repertoire waarin ze jarenlang getraind werd nu
alleen nog vasthouden door de teksten van
haar vroegere glansrollen in het geniep te
repeteren en voor zich uit te fluisteren. Na
de Culturele Revolutie onstaat weer enige
openheid in China. Traditionele opera’s
mogen dan weer worden opgevoerd, maar
de actrice uit het verhaal is inmiddels te oud
om nog zelf op te treden: ze kan haar erfenis alleen nog doorgeven door een jongere
generatie van acteurs te trainen.
Weinig van deze ontwikkelingen wordt
overigens expliciet gemaakt in de gezongen
teksten, die hoofdzakelijk aan traditionele
operapoëzie refereren. Des te nadrukkelijker
komt het raamwerk tot uiting in het acteren
en de bewegingen: de toeschouwer wordt
zich weer eens bewust van de verregaande
mate waarin Chinese opera een vorm van
dans- en bewegingskunst is. En of de actrice
Tian Mansha nu zichzelf speelt, of een oudere opera-actrice of een traditionele heldin,
bij al deze gelaagdheden gaat het om een
vrouw die de confrontatie aangaat met haar
eigen sterfelijkheid en met de beperkingen die het lot heeft gesteld, en die vooral
haar lichaam laat spreken in de expressieve
beeldtaal en muziek van de Sichuan-opera.

Ke Jun

Tian Mansha © Dirk Bleicker

di 16.02.10 / 20.00 /
Kamermuziekzaal
Action! /
Salva Sanchis & Kris Defoort
Op vraag van het Concertgebouw creëren choreograafdanser Salva Sanchis en componist-muzikant Kris Defoort
speciaal voor het festival COME ON! ACTION!! een
improvisatieproject. De muzikale taal van Defoort is een
ontmoeting tussen klassiek en jazz. Improvisatie is voor
Sanchis het middel om zijn doel - een intense live-ervaring - te bereiken.

zo 14.03.10 / 20.00 /
Concertzaal scène op scène
L’Après-midi / Raimund Hoghe
Na Sacre, The Rite of Spring (2004), Swan Lake, 4 Acts
(2005) en Boléro Variations (2007) zet Raimund Hoghe
zijn passionele onderneming voort om klassiekers binnen
de dansgeschiedenis te (her)interpreteren. In L’Aprèsmidi (2008) treedt de jonge Franse danser Emmanuel
Eggermont in de voetsporen van Vaslav Nijinsky.
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