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hij zelfs moeite met de hoge tonen, maar toen hij die technisch 
onder de knie kreeg, ging zijn carrière snel. Hij zingt altijd van-
uit het karakter, met kleine glijertjes, snikjes, versnellingen en 
vertragingen die logisch voortvloeien uit de betekenis van 
muziek en tekst, van wat zijn personage op dat moment voelt.” 
In Airam Hernandez heeft Hamel de ideale Caruso gevonden. 
“Die rol is een hele uitdaging vanwege de gigantische reputa-
tie van de historische Enrico Caruso. Ook qua fysiek en uit-
straling moet iemand deze kunnen dragen. Zodra ik Hernan-
dez hoorde zingen heb ik mijn eerste schetsen aangepast en 
de rest van de partij helemaal op zijn lijf geschreven. Hij blijkt 
verzot te zijn op hoge noten, heerlijk vind ik dat.”

Spirituele dimensie
Zelf beschouwt Hamel zijn kameropera als één uitgesponnen 
duet tussen Caruso en Aida. “Hun gedoemde liefde vormt de 
dramatische kern, daaromheen cirkelen de overige figuren. 
Aida’s moeder en haar peetoom, de priester Calazán, probe-
ren vanuit hun Lukumi-religie het lot te keren, zij vertegen-
woordigen de spirituele dimensie. Op iets grotere afstand 
staat Caruso’s manager Zirato, die hem eveneens voor onheil 
tracht te behoeden. Caruso’s tragiek is dat hij een wereldster 
is, en dat hij daarin gevangen zit. Hij kan niet anders dan zin-
gen en geld verdienen. Hij is door zichzelf geobsedeerd, is de 
held van zijn eigen levensverhaal. De explosie van de bom fun-
geert misschien wel als een bevrijding: hij ontsnapt uit zijn 
leven en vindt pardoes een grote liefde. Tegelijkertijd klopt de 
rauwe werkelijkheid aan de deur: de maffia, zijn kwakkelende 
gezondheid, plus het feit dat hij getrouwd is – al zit zijn vrouw 
in New York.”
 “De tragiek van Aida is dat zij voelt dat Caruso haar grote 
liefde is, maar afscheid van hem moet nemen omdat hij terug 
moet naar New York. Omdat ze van hem houdt helpt ze hem 
ontsnappen aan de maffia, maar daarmee helpt ze hem tege-
lijk Cuba – en haar – te ontvluchten. Ze draagt zijn kind, maar 
weet dat er nooit een andere man in haar leven zal kunnen zijn. 
In metaforische zin is Caruso zelf een bom: overal waar hij 
komt ontwricht hij intermenselijke verhoudingen. Daarin zie ik 
een overeenkomst met Pasolini’s Teorema, waarin het mense-
lijke als oerkracht wordt behandeld die ons confronteert met 
onze nietigheid.” 

Ruisklanken
Het blijft onduidelijk of het verhaal zich daadwerkelijk afspeelt 
of in een koortsdroom van Caruso, zwevend tussen leven en 
dood. “De opera wordt vanuit zijn perspectief verteld, zijn 
hoofd zit vol herinneringen. Als hij zingt horen we vaak een 
Napolitaanse mandoline, als melancholieke toets. Bovendien 
klinkt een ontstemde piano. Die herinnert hem aan zijn jeugd, 
maar ook aan het repetitielokaal bij het instuderen van een 
operarol. Of aan het geven van een recital.”
 Een keer klinkt een Aida-trompet, een instrument dat Verdi 
speciaal voor de Triomfmars uit zijn gelijknamige opera liet 
bouwen. “Dat is tijdens het ritueel waarin Caruso wordt onder-
gedompeld in een lagune, om de chaos die zijn aanwezigheid 
in Havana heeft opgeleverd te lenigen. Dit ritueel vormt het 
centrum van het stuk: Caruso ziet in een visioen zijn geboorte-
stad Napels; Calazán voorziet dat Caruso aldaar zal sterven – 
dat laatste is ook historisch.”
“Aan het eind van de opera sluipen er steeds meer ruisklanken 
in het klankbeeld, via het slagwerk en elektronische sounds-
capes. Op een gegeven moment zijn er geen stabiele akkoor-
den meer, alles lijkt willekeurig en toevallig te gebeuren. Rit-
mes lopen vast, samenklanken bestaan alleen nog maar uit 
twee tonen. De opera eindigt met een hoge fluittoon. Mis-
schien verbeeldt deze het gierende geluid van de vallende bom 
die Caruso in zijn hoofd herbeleeft, of de tinnitus die de explo-
sie hem opleverde. Tinnitus, het doodvonnis van elke 
musicus...”

‘Hun gedoemde liefde vormt de 
dramatische kern, daaromheen 
cirkelen de overige figuren’
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OTTO TAUSK OVER DE 
MYSTIEK VAN NIEUWE MUZIEK
 

Inge Jongerman

Otto Tausk

Otto Tausk vliegt heel wat heen en weer tussen zijn woon-
plaats Wageningen en de rest van de wereld. Naast de dertien 
weken per seizoen waarin hij voor het Vancouver Symphony 
Orchestra staat, is hij een veelgevraagd gastdirigent bij orkes-
ten over de hele wereld. Hij kijkt er naar uit om een aantal 
weken achter elkaar in Nederland te zijn voor de productie 
Caruso a Cuba van Micha Hamel. “Ik vind het een uitdaging 
om samen met een team een compleet nieuwe productie van 
de grond af aan op te bouwen. Meestal stort ik me volledig op 
zo’n project. Dat ik aan het eind van de dag in mijn eigen bed 
kan rollen, is natuurlijk een mooie bijkomstigheid. Ik denk dat 
Caruso a Cuba heel bijzonder wordt. Ik heb net nog een paar 
uur gesproken met Micha Hamel, waardoor ik nog enthousias-
ter ben dan ik al was.” 
 
Belang van woorden 
Tausk en Hamel kennen elkaar van de televisieserie Maestro, 
waaraan ze beiden meewerkten en omdat Tausk al eerder werk 

In de vijf jaar tijd dat Otto Tausk 
chef-dirigent was van de opera en 
het orkest van Sankt Gallen, heeft 
opera zijn hart gestolen. Sinds dit 
seizoen is hij Music Director van het 
Vancouver Symphony Orchestra 
waar vooral symfonisch werk op de 
lessenaar staat. Tausk doet het alle-
maal even graag en legt zich niet 
graag vast op één muziekgenre. 
Otto Tausk: ‘Ik ben overtuigd 
non-specialist.’
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And other free streams to enjoy ...

Ice Jaakko Kuusisto Finnish National Opera 5.03.2019

Frankenstein Mark Grey De Munt 15.03.2019

Werther Massenet Bergen National Opera 22.03.2019

Falstaff Verdi Garsington Opera 28.03.2019

La Juive Halévy Opera Vlaanderen 6.04.2019
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Streamed on OperaVision from 28 February to 31 May
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van Hamel dirigeerde. “Micha’s muziek is fantasievol, ritmisch 
sterk en zit goed in elkaar. Bovendien denkt hij - vanwege zijn 
achtergrond als dichter - erg vanuit de tekst. Wanneer ik een 
operapartituur voor het eerst in handen heb, lees ik altijd eerst 
de tekst en probeer ik de muziek te negeren. Daardoor begrijp 
ik vaak beter waarom de componist tot die noten is gekomen.” 
 Over Caruso a Cuba kan Tausk al verklappen dat de muziek, 
net zoals het hoofdpersonage Caruso, volledig gaat ontspo-
ren. “Het begint met lyrisch Italiaans- achtige operamuziek en 
naarmate het verhaal grimmiger wordt, voegt Micha er syn-
thesizermuziek en andere geluidseffecten aan toe. Er zit een 
enorme drive in deze kameropera. In de partituur herken ik 
Verdi, Puccini, Mahler, Bach en Strauss, maar vooral Micha 
Hamel.”
 
Partituur vol mystiek 
Het maakt Tausk niet veel uit of hij een nieuwe opera of een 
bekend werk moet instuderen. Als voormalige chef van de 
opera van Sankt Gallen kreeg hij vaak partituren waarvan de 
inkt nog nat was. “Natuurlijk zitten de bekende opera’s ergens 
in je systeem en val je daar op terug. Maar dat is tegelijkertijd 
een valkuil, omdat je toch vaak aan opnamen refereert. Ik kijk 
meestal veel frisser aan tegen nieuwe muziek, omdat ik niet 
weet hoe dat zal eindigen. Een onbekende partituur kent veel 
geheimen, die tijdens de repetities beetje bij beetje worden 
opgelost.”
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Enrico Caruso is wellicht de meest 
iconische tenor uit de opera-
geschiedenis. De in 1873 geboren 
Napolitaan groeide op in relatieve 
armoede, en begon al op jonge 
leeftijd met het zingen op straat-
hoeken en feesten om geld te 
verdienen. Een formele zang-
opleiding kreeg hij niet, slechts 
losse zanglessen. Toch groeide hij 
uit tot de grootste stertenor van 
zijn tijd.
 
In 1895 maakte Caruso zijn professionele operadebuut in 
Napels, in de inmiddels vergeten opera L’amico Francesco van 
de amateurcomponist Mario Morelli. De tenor viel op, en enga-
gementen in Italiaanse huizen en daarbuiten volgden al snel. 
 
Opnamecarrière
Waar veel operazangers het maken van geluidsopnames 
schuwden vanwege de akoestische vervormingen van het 
medium, omarmde Caruso de nieuwe technologie. In 1902 
maakte hij voor een bedrag van 100 pond zijn eerste opnames 
in een Milanese hotelkamer. Mede door deze opnames kwam 
hij internationaal in het vizier en nam zijn carrière een grote 
vlucht. In 1903 debuteerde hij in The Met in New York, en ves-
tigde zich in de stad. Hij zou in het operahuis maar liefst 863 
voorstellingen zingen. 
Eveneens in New York sloot Caruso een lucratieve deal met 
The Victor Talking Machine Company, dat de rest van zijn 
leven zijn platenlabel zou blijven. Bij zijn dood in 1921 stond de 
teller op meer dan 260 commerciële opnames. De beperkin-
gen van het medium nam Caruso voor lief. Zo paste er per kant 
van een 78-toerenplaat maximaal 4 à 5 minuten aan muziek. 
Ook werden alle opnames van Caruso akoestisch vervaardigd, 
wat betekende dat hij in een grote hoorn moest zingen, vaak 
met piano- of slechts zeer beperkte orkestbegeleiding.

Iedere overgeleverde opname van Caruso geeft vanwege de 
relatief primitieve opnametechniek slechts ten dele een beeld 
van de volledige omvang van zijn stem. 

Rampen en tegenspoed 
Caruso verwierf in New York een ongekende hoeveelheid geld 
en roem, hetgeen zijn leven niet altijd vergemakkelijkte. In 
1906 werd hij aangehouden in de Central Park Zoo. Hij zou 
een getrouwde vrouw in haar billen geknepen hebben. Caru-
so’s verweer was dat een van de apen de werkelijke dader was. 
Caruso kreeg een boete van 10 dollar opgelegd. 
 Ook werd Caruso in New York afgeperst door Italiaanse 
mafiosi, die hem met fysiek geweld bedreigden. Caruso vol-
deed de eerste geldsom van 2000 dollar, waarna een tweede 
eis van 15.000 dollar volgde. Met hulp van de politie werd de 
afpersers uiteindelijk een halt toegeroepen. 
 In 1920 vertolkte Caruso de rol van Radamès in Havana’s 
Teatro Nacional, toen er een bom ontplofte. Caruso rende in 
vol pseudo-Egyptisch ornaat de straten van Havana op, tot 
verbazing van de inwoners van de stad. 

Bestendigde roem 
In 1921 overleed Caruso na een lang en pijnlijk ziekbed. Ten 
tijde van zijn dood was hij een van de grootste beroemdheden 
van zijn tijd, mede dankzij zijn vele opnames. Die status werd 
bestendigd en te gelde gemaakt door de biografieën die zijn 
assistent Bruno Zirato en weduwe Dorothy Caruso schreven, 
en door de film The Great Caruso uit 1951 (met filmster en 
tenor Mario Lanza in de titelrol). 
 Ook blijft Caruso’s naam voor altijd verbonden aan een aan-
tal hoogtepunten uit het veristische repertoire. Caruso zong 
wereldpremières van opera’s die in meerdere of mindere mate 
repertoire hebben gehouden, waaronder Loris in Umberto 
Giordano’s Fedora (1898), Maurizio in Cilea’s Adriana Lecou-
vreur (1902) en Dick Johnson in Puccini’s La fanciulla del West 
(1910). 
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EEN LEVEN ALS 
EEN OPERA 

 
Laura Roling

Naast chef-dirigent van het Vancouver Symphony Orchestra,  
is Tausk ook verantwoordelijk voor het artistieke beleid van het 
orkest. Hij nodigt solisten uit en maakt de programmering. 
“Ons repertoire is heel breed, van hedendaagse muziek tot de 
Johannes-Passion van Bach of repertoire van Wagner. Zo’n 
gevarieerd programma is niet alleen leuk voor het orkest en 

publiek, maar ook voor mezelf.” 
Volgens Tausk worden dirigenten te vaak in hokjes ingedeeld, 
dus is hij voorzichtig met zichzelf specialist in ‘iets’ noemen. 
“Ik vind gewoon veel dingen leuk. Wanneer ik een opera van 
Mozart dirigeer, bestaat er niets mooiers dan dat, maar als ik 
vervolgens Written on Skin van George Benjamin hoor, vind ik 
dat weer helemaal het einde. Het is maar net waar ik mee bezig 
ben.”

‘In de partituur herken ik Verdi, 
Puccini, Mahler, Bach en Strauss, 
maar vooral Micha Hamel.’




