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Don Caravaggio is over de top theater met uitbundige kostuums, grootse
emoties en bijbehorende gebaren. Alles gelukkig met een vette knipoog.
Iedereen is verliefd op Don Caravaggio, zijn vrouw Elvire, bediendes en het boerenvolk.
Verliefd op zijn charmes, levenslust, lichaam en talent om te scheppen. En Caravaggio,
op zijn beurt, is verliefd op iedereen – niet in de laatste plaats op zichzelf. In Don
Caravaggio van Frascati Producties zien we hoe de Italiaanse schilder, die een aantal
van de grootste kunstwerken van de wereld op zijn naam heeft staan, voor zijn naaste
omgeving vooral een destructieve kracht is.
Regisseur Charli Chung modelleert zijn Caravaggio naar de beroemde hartenbreker Don
Juan, zoals Molière hem portretteerde in zijn gelijknamige toneelstuk. Zo voegt Chung
twee karakters samen die in ieder geval één gemene deler hebben: de drang om hun
levens te leiden zoals ze dat zelf willen; op basis van hun eigen passies en ongeacht
sociale conventies en algemeen geldende (zedelijke) normen en waarden.
Centraal in Don Caravaggio staat de liefdesrelatie tussen de Don (Marius Mensink) en zijn
muze Elvire (Judith van den Berg). Zijn liefde voor haar is oprecht, maar hij houdt even
oprecht van anderen – zoals een pas ontmoet boerinnetje of een schildknaap. In feite
zijn ze allemaal zijn muzes. Elvira wordt in eerste instantie neergezet als de archetype
van de hysterisch verliefde en volkomen afhankelijke vrouw. Ze heeft vermoedens van
de overspeligheid van de Don, maar is onnozel genoeg om na wat sussende woorden en

een feestje in haar naam weer gerustgesteld te zijn. En zo lijkt Don Caravaggio zich
betrekkelijk zorgeloos een weg door het leven te neuken.

Uitbundig theater
Don Caravaggio is over de top theater met uitbundige kostuums en grime. Maar ook
theater van grootse emoties en bijpassende grootse gebaren. Met personages die –
geïnspireerd op Molière – lange en gestileerde monologen tegen elkaar afsteken in
overdreven dictie. Daar moet je van houden. Voor deze recensent hielp het dat het stuk
zichzelf niet te serieus neemt. Alles is met een vette knipoog en de karakters zijn zich
bewust van hun eigen bespottelijkheid.
Toch is juist het slot, waarin de personages iets minder karikaturaal worden, het sterkste
stuk. Elvira betrapt de Don met haar eigen schildknaap in bed. Nu zijn sussende
woorden niet meer genoeg. Caravaggio probeert Elvira nog eenmaal mee te nemen in
zijn levensvisie en haar ervan te overtuigen dat ze zijn oprechte liefde en bewondering
geniet. Maar Elvira, nu eindelijk ernstig geworden, vertelt de Don dat ze helemaal niet
door hem overtuigd wil worden. Ze wil dat hij eens naar haar luistert en begrijpt dat ze
wat betreft haar kijk op de liefde net zo compromisloos is als de Don zelf. Een
confrontatie tussen twee wereldbeelden. De een niet beter dan de ander en geen van
beiden minder waar, maar tezamen wel onverenigbaar. Daar zit het drama in deze
komedie.

Frascati Producties / Charli Chung - Don Caravaggio
Regie: Charli Chung
Artiest: Frascati Producties
Gezien op donderdag 21 februari 2019 in Theater Frascati, Amsterdam
Nog te zien tot zaterdag 02 maart 2019
Beoordeling: 3 sterren

