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Als er één ding over Carmen kan gezegd worden, 
dan is het wel dat ze ook na bijna anderhalve 
eeuw exemplarisch blijft voor de vooroordelen en 
amoureuze obstakels waarmee vrouwen anno 2018 
te maken krijgen. In welke mate staat Carmen, na 
meer dan 100 jaar, nog symbool voor de vrouw van 
nu? Michaël De Moor, lifestyle journalist bij Knack 
Weekend, Sabato en Feeling doet een poging om 
die vraag te ontrafelen.

OPZWEPENDE FLAMENCO
DI 2 OKT 20:30
Floraliënhal
Tickets & info 
42 / 32 euro
www.gentfestival.be
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Carmen van Bizet  

in flamencoversie

CARMEN: TRAGIEK  
VAN DE VROUWELIJKE 
SCHOONHEID

‘Liefde is een rebels vogeltje dat door niemand kan 
getemd worden.’ Het zijn woorden die Georges Bizet 
graag in de mond nam. Nergens staat die liefde zo 
openlijk op de barricaden als in Carmen, de novelle 
waarmee Prosper Mérimée een klein schandaal schop-
te. Carmen – het personage zowel als de ganse opera 
– ademt de rebellie en het dwarse karakter die van  
de liefde zo’n complex gegeven maakt. Zozeer zelfs 
dat de toenmalige directeur van de Parijse Opéra  
Comique, waar het stuk in première ging, Bizet en zijn 
twee librettisten smeekte om er de scherpe kantjes 
wat vanaf te veilen. Niet verwonderlijk, want Carmen 
switcht van de ene naar de andere minnaar zoals 
hedendaagse fashionista’s van outfit wisselen. Dreigt 
ze na een oproer aan de sigarenfabriek, waar ze als 
arbeidster werkt, gearresteerd te worden door  
de goedmoedige soldaat Don José? Dan verleidt  
ze die naïeve malloot toch gewoon? Carmen laat  
zich kennen als een geveinsde opportuniste die  
een tactiek toepast die verduiveld veel lijkt op  
het spelletje waarmee de Tinder-generatie zichzelf  
zonder gêne geout heeft. Geen zin meer in die  
ene date? Dan swipen we lustig naar rechts voor  
een andere potentiële lover. Tot ook die niet meer  
voldoet en er met één vloeiende vingerbeweging  
weer een batterij nieuwe minnaars klaarstaat.

Carmen houdt het aanwezige operapubliek  
een spiegel voor. Een waarin het zichzelf liever niet 
weerspiegeld ziet. Wat niet van Carmen zelf gezegd 
kan worden: de wulpse furie staat symbool voor  
de tragiek van de vrouwelijke schoonheid. Ze is  
een sirene die mannen het hoofd op hol brengt.  
Een femme fatale zouden we haar nu noemen.  
Een allumeuse van het betere soort. 

Ondanks de vileine commentaren die over haar 
kunnen gemaakt worden, mag niet vergeten worden 
dat Carmen in de eerste plaats slachtoffer is van man-
nelijke dominantie. Of hoe moet je een vrouw anders 
noemen die in koelen bloede vermoord wordt door 
haar afgewezen minnaar? Ze is de anachronistische 
versie van #metoo, in de overtreffende trap. Dat ze 
met haar uitdagende gedrag de gruweldaad ten 
dele heeft uitgelokt is een argument dat kant noch 
wal raakt. Niemand heeft het recht – toen niet en 
nu al evenmin – om een ander kwaad te doen, zelfs 
niet wanneer die persoon tot in het diepste van zijn 
identiteit geraakt werd. Omgekeerd is het stellen van 

sensueel gedrag een voorrecht dat iedereen toe-
komt, zonder dat daaraan gevolgen moeten worden 
gegeven. In die zin is Carmen de gedesacraliseerde 
patroonheilige van de suffragettes en een relationeel 
rolmodel voor wie zich graag feminist noemt.  
Een vrouw heeft het recht haar eigen gang te gaan 
tussen de lakens – iets wat nog steeds niet ten  
volle geaccepteerd is. Indien dat wel het geval was 
geweest, had het lelijke lemma ‘tentsletje’ immers 
nooit opgang gemaakt. 

Er zijn criticasters die de klassieke opera afdoen  
als een relict uit voorbije tijden, zonder al te veel  
relevantie voor de hedendaagse toeschouwer. Als er 
één ding over Carmen kan gezegd worden, dan is  
het wel dat ze ook na bijna anderhalve eeuw exem-
plarisch blijft voor de vooroordelen en amoureuze 
obstakels waarmee vrouwen anno 2018 te maken  
krijgen. Alleen daarom al moet je naar Carmen gaan 
kijken. En dan hebben we het nog niet eens over  
de muzikale kwaliteiten en de opzwepende 
flamenco gehad. 
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Carmen wordt vertolkt door twaalf wervelende 
Spaanse flamencodansers die deel uitmaken 
van het Flamencoballet van Andalusië: Antonio 
Andrade Flamenco Ballet, een hoogstaand 
institutioneel dansgezelschap dat zijn unieke 
kunst op de grootste wereldpodia tentoon 
spreidt. Zij zorgen voor een authentiek,  
sensueel en meesterlijk technisch spektakel 
met live muziek en dans. De majestueuze 
Floraliënhal met glazen dak vormt de perfecte 
setting voor deze magische avond.  
Een indringende blik, elegante bewegingen,  
ritmisch voetengestamp; zet je schrap voor  
een optreden waar de intensiteit van  
het podium spat! 


