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'Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi'. Zo zegt Tancredi het nadat
hij zich heeft aangesloten bij het vrijwilligersleger (de roodhemden) van Garibaldi. Althans in
Il Gattopardo, de roman van Guiseppe Tomasi di Lampedusa uit 1958.
'Alles moet veranderen om alles bij het oude te houden. Dat is een beetje de bitch van deze
eeuw.' Zo laten Hulst en Tarenskeen het Tancredi zeggen in hun meesterlijke bewerking van
die roman over de teloorgang van de Siciliaanse adel in de tweede helft van de negentiende
eeuw. En net als eerder in bijvoorbeeld Romeo en Julia van Oostpool (2018) slagen Hulst en
Tarenskeen er ook nu weer in om de taal uit hun bron én op een ongelooflijk geraffineerde
manier met de taal van twintigers van nu te mixen én daarmee tijdens de voorstelling het
publiek toch elke keer weer te verrassen.
Met hun enscenering en hun beeldtaal doen Hulst en Tarenskeen in La Pretenza iets
vergelijkbaars: de beelden uit hun bron, in dit geval de verfilming van Il Gattopardo door
Luchino Visconti uit 1963, mixen met (beeld)taal van nu. Tancredi (Tim Linde) draagt als hij
in zijn rode hemd terugkeert naar Donnafugata, het Siciliaanse landhuis van Don Fabrizio

(Kees Hulst), de zwarte, half over een oog gedragen, haarband van Alain Delon (uit die
verfilming). Met een 'O dat, alleen maar fashion', reageert hij vervolgens op de geschrokken
blik van Don Fabrizio's zoon Paolo (Thomas Höppener).
Waar Hulst en Tarenskeen als regisseurs in bijvoorbeeld Buut, De naderende dood! (2017)
hun acteurs nog net te vaak net iets té over-the top lieten spelen, is daar in La Pretenza geen
sprake meer van. Ook als regisseur hebben Hulst en Tarenskeen met deze voorstelling de
perfectie bereikt.
'Het is maar een komedie met hier en daar een bloedspetter op een clownspak', laten ze
Tancredi in de voorstelling zeggen. Maar La Pretenza is veel meer dan dat. Met La Pretenza
leveren Jan Hulst & Kasper Tarenskeen hun meesterproef af. Een must see!

