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Rigoletto, Een tragedie over een komedie,
of omgekeerd

Een opera op mensenmaat, dat was altijd al de ambitie van Tom
Goossens. Samen met het theatergezelschap Comp. Marius zet de
regisseur nu zijn tanden in de  klassieker Rigoletto. Maar hoe tem je
een medium dat gemaakt lijkt voor grootsheid?

Giuseppe Verdi’s Rigoletto is een line-up van alle clichés uit het
repertoire. Het libretto op basis van Victor Hugo’s Le roi ’s amuse is
een wrange grap waarbij de arme nar Rigoletto, risee van de
hofhouding, zijn dochter verliest. Het zit tjokvol kluchtige
gedaanteverwisselingen, hartstochtelijke bevliegingen en menselijk
verraad. Tom Goossens (º 1994) ontmantelt die zwaarte door
constant met een knipoog te tonen: dit is maar een spel.

De ‘spelregels’ van opera blootleggen drijft Goossens al sinds hij in
2012 afstudeerde. Met pianist Wouter Deltour (samen vormen ze
DESCHONECOMPAGNIE) maakte hij een Mozarttrilogie met zingende
spelers en acterende zangers. De reeks werd een grote hit, ook bij
een publiek dat zelden een operahuis bezoekt.

Maar mag je zo’n ‘ontmantelde’ opera nog een opera noemen? Is de
essentie van opera niet zijn grootsheid? “Opera heeft in mijn ogen
niets te maken met schaal”, zegt Goossens. “De essentie is menselijke
communicatie en het uitdrukken van diep gevoelde emotie. In
traditionele opera’s gaat de communicatie vaak verloren in vormelijke
clichés. Ik probeer deze afstand te overbruggen. Zo denk ik juist
dichter bij de essentie te komen.”



"Met veel respect, maar ook met een grote dosis anarchie ontdoen ze
het operagenre van zijn vormelijke clichés, om uit te komen bij een fris
en hilarisch huwelijk tussen Italiaanse zang en Nederlandse teksten." 

Pers

Filip Tielens (De Standaard)

"Stefaan Degand is een crack van een acteur, die van de ene emotie
naar de andere kan schakelen, in zijn lichaamstaal, met zijn mimiek,
met zijn stem in timbre en volume. Het is een genot om hem bezig te
zien, hoe hij ook zelf plezier heeft van zijn spelen. Esther Kouwenhoven
straalt in haar zangkunst een warmte uit die ontroert en bijblijft."

Tuur Devens (Theaterkrant)

 “Ik wil op het podium levende wezens zien die communiceren met
andere levende wezens – als je daar een flmscherm tussenzet,
vergroot je alleen de afstand. Ik krijg soms de commentaar dat ik
ouderwets ben omdat mijn zangers in de zaal kijken. Pavarotti en
Callas deden dat ook, maar ze keken over de hoofden van de 
 toeschouwers heen. Mijn zangers moeten het publiek in de ogen
kijken.”

Evelyne Coussens in gesprek met Tom Goossens voor De Morgen



tekst: naar Le roi s’amuse, Victor Hugo
muziek: Rigoletto, Giuseppe Verdi
zang en spel: Lars Corijn, Stefaan
Degand, Tom Goossens, Esther
Kouwenhoven, Karlijn Sileghem
regie en liedteksten: Tom Goossens
vertaling en bewerking: Waas Gramser,
Kris Van Trier
piano en muzikale leiding: Wouter
Deltour
muzikale dramaturgie: Lalina Goddard
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