Wagnervaria: Tatort, Bayreuth en AR-brillen
Minze bij de Weg

Tatort in Bayreuth
Op 2 juli van dit jaar zond de Duitse televisiezender ARD de krimi Ein Tag wie jeder andere uit. Het
was een aflevering uit de serie Tatort die zich afspeelde in Bayreuth. De uitzending was een herhaling
van 24 februari 2019 en werd door de kijkers beloond met een score van 4½ uit 5 mogelijke punten.
Tatort is een politieserie die in Duitsland een cultstatus heeft. De eerste aflevering werd op 29
november 1970 uitgezonden. Intussen zijn er in ruim vijftig jaar 1170 afleveringen verschenen. Het
grote verschil tussen Tatort en andere politieseries is dat niet in iedere aflevering dezelfde
politiemensen centraal staan, maar dat het om vele politieteams draait, verdeeld over het land. Dat
komt doordat Tatort wordt geproduceerd door de regionale Duitse omroepen. Iedere omroep neemt
jaarlijks een of meer afleveringen voor zijn rekening. De eerste uitzending is steeds op zondagavond
om 20.15 uur bij de landelijke zender ARD. Daarna volgen herhalingen bij de regionale omroepen.
Op dit moment zijn op de verschillende Tatort-plaatsen 24 teams actief. Sommige gaan al lang mee.
Zo zijn de teams uit München en Keulen meer dan tachtig keer te zien geweest. Bayreuth behoort niet
tot de plaatsen met een eigen Tatort-team. Toen zich dus in de Wagnerstad een drama met meerdere
doden dreigde af te spelen, moest in allerijl het team van Frankenland uit Nürnberg over komen.
We zullen hier niets verklappen over de inhoud, wel dat de aflevering ‘Ein Tag wie jeder andere’
zeker de moeite van het bekijken waard is. Interessant voor de Wagnerliefhebbers is, dat de
gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de Festspiele. Een belangrijk scene speelt zich bij en in het
Festspielhaus af, tijdens de beginminuten van Die Walküre. De website tatort-fans.de meldt dat er vijf
dagen lang in het Festspielhaus gefilmd werd.
Volgens die website was deze Tatort-aflevering pas
de derde speelfilm die in de geschiedenis van het
huis toestemming kreeg om binnenshuis opnames te
maken. De producenten hebben daarvoor een groot
blik figuranten moeten opentrekken, want als kort na
het begin van Die Walküre de zaal moet worden
ontruimd zien we honderden bezoekers in chique
kleding het pand onder politietoezicht verlaten.
Tijdens de scenes in het Festspielhaus zijn een paar
fragmenten uit Die Walküre te zien en beluisteren.
Het is niet duidelijk om welke enscenering het gaat.
Het geluid is afkomstig van een opname van
Christian Thielemann met Endrik Wottrich als
Siegmund en Eva-Maria Westbroek als Sieglinde.
Tatort in het Festspielhaus. © BR / Hendrik Heiden
Deze werd gemaakt tijdens de Ring van Tankred
Dorst (2006-2010). Het toneelbeeld is niet van deze
productie afkomstig. Welke enscenering de Tatort-makers daarvoor hebben gebruikt en of die al of
niet uit Bayreuth afkomstig is, is onduidelijk. Misschien iets voor de lezers? Bekijk de foto’s op
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/ein-tag-wie-jeder-andere-bilder-100.html.
Wie wel eens in Bayreuth een voorstelling heeft bezocht vraagt zich onmiddellijk af: klopt alles? Nou,
nee. Het is duidelijk dat er in het Festspielhaus is gefilmd, maar er zijn vele ongerijmdheden. Zo is het
bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat iemand een kaartje kan afhalen en de zaal nog binnen kan komen
terwijl er al gezongen wordt. Ook het tijdschema vlak voor het begin van de voorstelling lijkt wel erg
krap bemeten. En zo zijn er nog wat punten, die we niet zullen noemen, omdat ze een spoiler kunnen
zijn.
U kunt de aflevering namelijk nog kort bekijken. Ein Tag wie jeder andere is tot 2 januari 2022 te zien
via de Mediathek van de ARD. Zie https://www.ardmediathek.de/tatort.

Gekleurde Walküre in Bayreuth
Bayreuth had voor 2020 een nieuwe enscenering van de Ring gepland. Die ging niet door en werd naar
2022 verschoven. Als compensatie stond er dit jaar een half geënsceneerde Walküre op het programma
in de vormgeving van de 82-jarige Oostenrijkse actiekunstenaar Hermann Nitsch. Kort gezegd kwam
dat er op neer dat de toneelachtergrond door figuranten live van allerlei kleuren werden voorzien, die
de stemming van het werk illustreerden of er juist mee contrasteerden. Aan het eind van de première
bleken niet alle toehoorders dat een goed idee te hebben gevonden en ook enkele recensenten sloten
zich daarbij aan. Zo vond de Süddeutschen Zeitung dat het schilderen en de muziek niet met elkaar
klikten. De Frankfurter Allgemeine daarentegen had het over ‘Explosies van levenslust.’
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Het voordeel van deze aanpak was wel dat de zangers zich op het zingen zelf konden concentreren en
zich niet hoefden bezig te houden met wat er achter hun rug gebeurde. Dat pakte buitengewoon goed
uit. Lise Davidsen (Sieglinde) en Klaus Florian Vogt (Siegmund) werden door de website klasiekbegeistert.de uitgeroepen tot Dream-Team en daar waren de andere recensenten het roerend mee eens.
Volgens BR-klassik was Vogt ‘In bester Form’ en zong Davidsen ‘Phantastisch’. Bachtrack.com
schreef dat Davidsen een ‘blik in de ziel van de persoon’ gaf en dat Vogt de heroïsche delen van zijn
partij ‘moeiteloos bedwong.’ Bovendien was hij ‘perfect te verstaan.’
Ook de Wotan van Tomasz Konieczny werd juichend ontvangen. Hij was twee weken voor de eerste
uitvoering hals over kop van een zeilvakantie in Griekenland naar Bayreuth gereisd omdat de beoogde
Wotan Günther Groissböck tijdens de repetities ‘als Wotan schwächelte’, zoals klassik-begeistert.de
schreef.
Groissböck zou oorspronkelijk in de Ring van 2020 de rol van Wotan zingen. Die is verschoven naar
2022 en Bayreuth heeft laten weten dat hij nu helemaal van de rol afziet. Door de corona-onderbreking
zou hij niet in staat zijn de gewenste kwaliteit te leveren. De Zweedse bas-bariton John Lundgren zal
in 2022 de rol overnemen. Eerder zong hij deze in Bayreuth al in de jaren 2016-2018. Blijkbaar gaat
het alleen om Die Walküre en Siegfried, want BR-klassik.de meldt dat er nog een Wotan voor Das
Rheingold wordt gezocht.

Terug naar de semiconcertante Walküre. Van de andere rollen werd ‘senior’ Christa Mayer
omschreven als een angst inboezemende Fricka, zong Dmitry Belosselskiy als Hunding weliswaar
krachtig maar slecht verstaanbaar en was Iréne Theorin als Brünnhilde wel erg aan het vibreren.
En hoe bracht dirigent Pietari Inkinen het er af? De man die volgend jaar de hele Ring moet dirigeren.
Matig als we de recensenten mogen geloven. We citeren BR-klassik nog een keer: ‘Wagner heeft
weliswaar lange opera’s geschreven, maar verlangde van zijn dirigenten dat ze er zo kort mogelijk
over deden. (...) Gisteravond zou hij onrustig zijn geworden. Dirigent Pietari Inkinen celebreerde de
muziek, in plaats van deze te bevrijden.’ Dat vond klassik-begeistert.de ook: ‘Zijn directie was deze
avond keurig, bijna goed, maar het ontbrak op veel plaatsen aan waardigheid, aan uitmuntendheid, en
mogelijk ook aan een heel, heel grondige kennis van de partituur. (...) Inkinen gaat de Ring van 2022
dirigeren – misschien trekt hij zich aan de Finse meren terug om Wagner grondig te bestuderen.’ Daar
sloot de Kleine Zeitung uit Oostenrijk zich bij aan. ‘Door zijn slepende directie gedurende lange delen
moesten zijn zangers het hoofd bieden aan echte uitdagingen.’ Net als bij de enscenering zag de
Frankfurter Allgemeine dat toch iets anders en noemde het dirigeren van Inkinen ‘fein’.

Parsifal met Augmented Reality
Tijdens de afgelopen Bayreuther Festspiele was het publiek verplicht tijdens de voorstelling een
mondkapje te dragen. Moet een leuk gezicht zijn geweest. Maar het kan nog mooier. Als de plannen
doorgaan zal tijdens de uitvoeringen van Parsifal in 2023 iedere toeschouwer worden voorzien van een
zogeheten AR-bril. Het is te hopen dat tegen die tijd de mondkapjes zijn afgeschaft, want anders zit de
zaal vol met gemaskerde gezichten.
Eerst even de vraag: wat is een AR-bril? De
website ar-bril.info omschrijft dat zo: ‘Een
AR-bril is een bril waardoor je de “echte
wereld” ziet, aangevuld met de digitale inhoud
die aan de binnenkant van de glazen wordt
weergegeven. Op deze manier worden de
daadwerkelijke en digitale wereld met elkaar
gemixt en daarom ook wel Mixed Reality
genoemd.’
Dat is dus iets ander dan de zogeheten Virtual
Reality-brillen. U kent ze wel, die brillen
waardoor je een volledig nieuwe wereld
binnenstapt. Een artikel op de website nu.nl
legt het verschil duidelijk uit. Bij ‘VR wordt de gebruiker volledig afgesloten van de werkelijkheid en
krijgt de kijker een digitale werkelijkheid voorgeschoteld. Bij AR is het juist de bedoeling dat je de
echte wereld wel blijft zien, maar dat via technologie extra informatie wordt toegevoegd.’
Het idee om een voorstelling met Augmented Reality te maken schijnt afkomstig te zijn van Katharina
Wagner. Ze vroeg de experimentele Amerikaanse regisseur Jay Scheib het plan uit te voeren. Scheid
legde in het oktobernummer van Das Opernglas uit wat het publiek mogelijk te wachten staat. Op het
toneel zal gewoon een decor te zien zijn waarin de zangers zingen en spelen. Daarnaast draagt ieder
toeschouwer een AR-bril die voor extra beeld zorgt. Veel effecten zullen live geproduceerd worden,
andere zijn vooraf opgenomen. Gevraagd naar een voorbeeld zegt Scheib dat de toeschouwers
misschien kunnen ervaren dat er een zwaan over het publiek vliegt. Het blijft Parsifal tenslotte.
Volgens Scheib zal de Bayreuther Parsifal de eerste opera zijn waarin Augmented Reality wordt
toegepast. Aan het ontwerp van de brillen wordt op dit moment gewerkt. Dat gebeurt in het
gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) waaraan hij verbonden is. Hij
onderzoekt daar nieuwe technieken die live tijdens theateruitvoeringen gebruikt kunnen worden.
En de zangers, wat gaan zij ervan merken? Volgens Scheib weinig. Ze hoeven niet te acteren met
‘onzichtbare voorwerpen’, maar kunnen zingen als vanouds. ‘Ons zwaartepunt ligt bij de muziek, de
zangers moeten zich zonder beperkingen inpassen in de wereld die wij scheppen en daarbij vrij
kunnen handelen en zingen.’

Van Rossini naar Tristan
Bent u een echte belcantoliefhebber, dan bent u in 2018 misschien in het Concertgebouw bij het
concert geweest van de Amerikaanse tenoren Michael Spyres en Lawrence Brownlee. Het was een
avond vol drama, muzikale versieringen en hoog, hoger, hoogst. ‘Een partijtje hoogspringen voor
stembanden waar een enthousiaste zaal zich met grote verwondering aan vergaapte,’ schreef Peter van
der Lint in Trouw.
Het zal de bezoeker van die avond
misschien verbazen dat Michael Spyres,
een van de hoogvliegers, onlangs
aankondigde zich op Wagner te zullen
richten. En niet de minste rollen. In
2022 gaat hij in Lyon een eerste akte
Tristan zingen en voor 2024 staat zijn
eerste Lohengrin gepland. Een Stolzing
(Meistersinger) had hij al eens
afgeslagen.
Van Rossini naar Tristan? Toch is de
overstap niet zo groot als het lijkt. In
een interview met het Duitse blad Das
Opernglas vertelt Spyres dat hij die hoge noten weliswaar goed aankan, maar dat hij eigenlijk een
baritenor is, een kruising tussen bariton en tenor. Dat betekent dat er potentieel een groot repertoire
voor hem beschikbaar is. Nu hij wat ouder wordt en de hoge tonen meer moeite gaan kosten (en de
zenuwen bij het produceren daarvan gaan opspelen) vindt hij het tijd worden om naar een ander,
zwaarder repertoire over te stappen dat potentieel altijd al binnen zijn bereik had gelegen. Zoals Canio
in Pagliacci, stevige Verdi-rollen en Wagner dus. Zijn eerste Tristan staat gepland voor 13 februari
2022 in Lyon. We kijken er naar uit.

