De Notekraker als Jakobsladder
De s'ordingsgeschiedenis
van eenmeisje tot jonge vrouw. Dat is voor regisseurRob Barendsmahet hoofdthemavan het klassiekeballet De Notekraker.In zijn versievan het dansspectakel
neemthij de panituur
r an Tschaikowski als uitgangspunt."Klara leer1dat de fantasiehet leven de moeite waard maakt."
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:: --.imar van het ballet waarin Klara en

:: \otekraker sameneenoasde deux
-,: :en. In het oorspronGTfiläb-äiGllvor;-..1 .-p dat momentalle moeilijkekunst,':s uit de kastgehaald.Wat stelje daar
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{"::a laatde muzieklos en stapter be'.,,'-s:uit. -A.lseenmachtdie overhaar
:.3engaat."
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: leens Barendsma schort het in de tra:.:::rele euritmie aan menselijkeemo.::.. "Het ik. toch de basisvan de Europes: --ulruur.u'ordt naar de achtergrond ver::insen. De euritmist verbeeldt de gees::,:,ke u'ereld.Het publiek komt in een
j: -'-'mtoestand.
maar het gebeurenmee:;rer en doet het niet. Ik wil niet op deze
: : : i e r ' o b j e c t i e v e v o o r s t e l l i n g e nm
' a'.::. \\'ij rvesterlingenrelaterennu een:a-al alles aan onszelf. Om mee te gaan
:13! een theaterstukmoeten ze een ge', e:ht met zichzelf aan saan. Dat vind ik
.:annend."
):: hi_ivoor dat experiment nu net de No:;raker moest gebruiken, wekt verba:.:.E. De Notekaker, dat is toch dat suir:erzoeteballet met die vrij eenduidige
:ruziek van Tschaikowsky? "Op het eers:e gehoor lijkt dat inderdaad zo", erkent
3arendsma. "ledere noot verklankt een
:-acetvan de handeling. Maar daarmee is
niet alles gezegd.Het is niet voor niks dat
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vergelijktde ontwikkeling
van Klarain de Notekrakermet eenJakobsladCer.
"steedsbetreedtze eentrede
die haardichterbij geestelijkevolwassen-

boodschap
is: laatje nietafleidendoor
eenlelijke buitenkantmaarziehetmooie
dat iedervan ons in zich heeft."
Dat Klara eenwezenis dat zelf verlangt
naargeestelijkegroei,blijkt voor Ba_
rendsmauit de muziek.Hii eeefteen

L^il
L-^-+
Al^.
J..:l^l::I.
r^ -.^^1.^.^
" Om dat duidelijk te rnaken,
heid
brengt."
ontdoet hij het oorspronkelijke libretto
van al ziln franje. Zo speelt zijn Notekra-

voorbeeld uit het begin van het theater_
stuk. ,,Het samenzijn met de farnilie
wordt verstoord door trommelmuziek. in

het balletgespeelddoor het broertjevan
Klara.In dit stukverkianktde trommel
ietswat in Klara zelfzit. Ze is geirriteerd,
heeft niet genoegaan de realiteit." Later
in het theaterstukleert de fee haarom vrij
om te gaanmet haarfantasie."De Russische,Chineseen Arabischedaaszijn in
mijn visie uitingenvan die fantasie
. Een
gaveuit de kindertijddieje nooit moet
verliezen.Ze geeftje de vrijheid omje
los te denkenvanje eigensituatie."
De kostuumsvoor de verschillende
personages,
die Barendsmazelf ontwerpt,
zijn nog niet klaar. "Klaru zal in elk geval ietswits dragen.Niet vanwegehaar
reinheid,maarom haarvoor het publiek
volgbaarte makenin eenkleuriggeheel.
Ik twijfel nog wat ik voor Birgit Hering,
die Klara verbeeldt,zal maken.Ik heb de
keuzetusseneenbroeken eenjurk.Een
jurk maaktde euritmie beterzichtbaar.
Eenbroekgeeftmeersilhouet.Ik denk
dat ik alletweemaak en pas op het iaatste
momentkies.Belangrijkis dat Klara
overkomtals eenleukejonge vrouw.Niet
alleenmaareenmooi meisje,maarals
eenmensmet hoekigekanten.Met scherpe nagels,want dat is wat me boeit aan
eenvrouw."

"Aan het einde geeft de toverfee aan: dit

is de -erens,
verderkanje niet gaan.Wil
je jezelf nog verderontwikkelen,dan
moetje ouderzijn." In de slotwalskomen
alle personases
fttjCjlolgg€I1le_11og.eenkeerterug.ledereenneemiafscheid
van Klara.Uiteindelijkrennenze naar
haartoe. en lijkt het ofze iedereenin zich
opneemt.Alleen de Notekrakerniet. Die
loopt langzaamweg. Ik zou het te goedkoop vindenals ook de Notekrakerin
Klara zou verdwijnen.Hij blijft eenideaal, waamaarze op zoekkan gaan."
Saskia Klaassen
I0 jarutari Den Haag Lucent Danstheater

