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Twee jaar na Mrs. Dalloway buigt de Catalaanse regisseur Carme
Portaceli zich samen met Michael De Cock over Madame Bovary.
Maaike Neuville kruipt in de huid én de knellende trouwjurk van
Flauberts beroemde personage. ‘Ik wist meteen: zij ís Madame Bovary.’

De roman van Gustave Flaubert over de rebelse doktersvrouw
Emma Bovary is al meer dan 150 jaar oud. Maar het thema van
Madame Bovary is nog altijd brandend actueel. De ongelijkheid tussen
man en vrouw blijft bestaan. Als maatschappij worstelen we nog
steeds met eeuwenoude stereotiepe patronen. Emma Bovary is daar
het slachtoffer van, maar verzet zich er ook tegen.

Met Madame Bovary gooit de Franse auteur Gustave Flaubert een
bom in de wereldliteratuur. Vijf jaar lang werkte hij aan Madame
Bovary. Hij wilde een boek over ‘niets’ schrijven, maar het werd een
boek over ‘alles’. Een boek over het onstilbare verlangen om bemind
te worden, over het patriarchaat, over (onmogelijke) liefde, overspel,
leven en dood. Emma Bovary weigert zich te schikken naar de
grenzen die de maatschappij haar oplegt en blijft zich, tegen beter
weten in, verzetten. Zelfs al betekent dat haar ondergang.

NTGent

‘Madame Bovary’, een tragedie in een trouwjurk



Ewoud Ceulemans in gesprek met Maaike Neuville en Carme Portaceli voor De Morgen
(01/03/2021)

OBSCEEN BOEK

Portaceli: "Een van de vragen die we ons stelden, is: waarom verlaat ze
haar man niet, als ze niet gelukkig is? De roman dateert van de 19de eeuw,
maar ook vandaag zijn er nog veel vrouwen die toch blijven als ze
ongelukkig zijn. (...)"
Neuville: "We leven vandaag niet meer in dezelfde samenleving als Emma
Bovary. Maar de stemmen die je vertellen hoe je als vrouw moet zijn, die
zijn er wel nog. Emma zit vast: ze wil wel vertrekken, maar ze is bang. Ze
vraagt zich af: ‘Waarom ben ik bang om hem te verlaten?’ Die vraag, daarin
schuilt de essentie."

Mogen we Bovary dan een feministisch stuk noemen? 
"Door Madame  Bovary te omschrijven als een feministische roman, herleid
je het boek tot één concept."
Welke adjectieven je ook gebruikt, feit is dat Flauberts roman in 1857 als
‘obsceen’ werd ervaren, waardoor de auteur zich zelfs voor de rechtbank
moest verantwoorden (en uiteindelijk vrijgesproken werd). 
"Ik denk niet dat mensen vandaag nog ‘gechoqueerd’ zullen zijn", zegt
Neuville. "De tijden zijn veranderd, en in theater en film hebben we al héél
veel gezien. Maar ik denk wel dat de voorstelling een emotionele trip kan
zijn, dat ze als een spiegel kan dienen. Zo sta ik zelf in dit stuk: ik heb alle
emoties van Emma verkend, ook haar lelijke gevoelens. Want die zitten in
ons allemaal. Flaubert zei: ‘Emma  Bovary, c’est  moi.’ Maar vaak willen we die
gevoelens ook niet onder ogen zien. Bij het begin van de repetities heb ik
gezegd: oké, ik ga all  the  way.” 
Portaceli: “Als je haar ziet, zie je een mens voor wie je empathie kunt
voelen.” 
Neuville: “En iemand die niet lijdzaam is. Ze is niet gelukkig, maar je moet
het haar nageven dat ze wel vecht om gelukkig te mogen zijn. Ik vind dat
mooi. Zo wil ik haar ook tonen.”
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