’t Barre Land speelt

van Goethe’s tekst onontkombaar zijn. Sindsdien tourt de voorstelling
door Nederland en België.

Torquato Tasso, een toneelstuk
rollen
De Duitse toneeldichter Johann Wolfgang Goethe (1749-
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1832) gebruikte de biografie van de Renaissance-dichter Torquato

te Belrigardo, een lustslot bij Ferrara, in vijf bedrijven

Tasso (1544-1594) om de spanningen tussen onverenigbare
sferen duidelijk te maken: esthetiek en politiek, ratio en emotie,

Prinses Leonore van Este, zuster van de hertog

het lokale en de wereld, de kunst en het leven. Terwijl Goethe

Anouk Driessen

zelf aan het hof van Weimar verkeert, beschrijft hij Tasso’s leven

Leonore Sanvitale, gravin van Scandiano

bij de vorst van Ferrara. De levens van de twee dichters en de

Margijn Bosch

personages in het stuk lopen vaak parallel. ‘Vanmiddag te voet naar

Alfons de tweede, hertog van Ferrara

Tiefurt. Uitstekend idee, Tasso’ schreef hij nog in zijn dagboek op 30

Vincent van den Berg

maart 1780. Maar uiteindelijk heeft Goethe negen jaar aan het

Torquato Tasso

stuk gewerkt en had hij weinig vertrouwen in de mogelijkheden

Martijn Nieuwerf

voor een toneelopvoering. Hij noemde Tasso ‘een theaterschuw

Antonio Montecatino

werk’. Na meer dan tien jaar komt het dan toch in 1802 tot een

Ingejan Ligthart Schenk

uitvoering. Inmiddels hoort Torquato Tasso tot één van de
klassiekers van het toneelrepertoire.

licht, scenografie: Czeslaw de Wijs, Michiel Johannes Jansen. en
ook van/door: Floortje Bakkeren, Florian Diepenbrock, Wouter
Goedheer, Peter Kolpa, Simone Scholts.

Gerusalem Liberata
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première: 1 november 2006 in het eigen atelier De Snijzaal.

Torquato Tasso zelf werd beroemd met het omvangrijke
heldendicht Gerusalem Liberata (1575) over de eerste
kruistocht tegen de Moslims. Tot in de negentiende eeuw

meer tekst

was hij een van de meest gelezen dichters van Europa.
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Tallozen lieten zich door zijn werk inspireren, onder andere

Onze vertaling, maar ook filmpjes, achtergronden, fotoos zijn te

Verdi, Byron, Liszt en Donizetti.

vinden op www.barreland.nl. Daar ook meer over onze andere
voorstellingen dit seizoen De laatste dagen der mensheid van Karl

“Daar vloeit het bloed, een roode zee gelijk

Kraus, Anatol en lt. Gustl & mej. Else van Arthur Schnitzler, Wooff!

al schuimend saam’ uit zwellende rivieren:

Wooff! Or Who killed Richard Wagner? van Stefan Themerson en

de dood vergroot zijn somber koninkrijk

ander oud en nieuw repertoire.

rondwarend met zijn bleeke lijfstaffieren.
Daar rent een vos, verlaten, langs een dijk
van lijken voort en doet de teugels zwieren;
de sultan grijpt ze, en werpt zich op ‘t genet,
dat hij de sporen in de lenden zet..”
(vertaling J.J.L. ten Kate 1856, twintigste zang, vers 92)

repertoire
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’t Barre Land heeft Torquato Tasso al lang op het repertoire. In
1997 werd het jonge gezelschap door het Utrechtse Theater
Kikker gevraagd om een visie op Goethe’s klassieker. Met die
Torquato Tasso werd ’t Barre Land voor het eerst geselecteerd
voor Het Theaterfestival. In de herfst 2006 is een groot debat
over de inrichting van het toneelbestel aanleiding om de tekst
opnieuw te lezen. Torquato Tasso wordt dan opnieuw
geënsceneerd en in jamben vertaald, zodat de kleinste details

't Barre Land is structureel gesubsidieerd door Gemeen te Utrecht, Provincie
Utrecht en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+.

