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SKaGen brengt 'All about Eve' op de planken

SKaGeN maakt zijn jongensdroom waar: een theaterbewerking van het klassieke hoorspel 'The wisdom
of Eve', dat later werd verfilmd als de Hollywoodklassieker
'All about Eve'.
'Alles van Eva' gaat over mateloze ijdelheid, nietsontziende eerzucht, en onstilbare honger naar aandacht
van het publiek. Over de wrede wissel der generaties en het eeuwige verlies dat daarmee gepaard gaat.
Eva, lieftallig, jong, en theatergroupie, aanbidt Margot, gevestigde ster aan het theaterfirmament. Iederéén
aanbidt Margot, die echter vooral in de clinch ligt met haar vijand de tijd. Rimpeltje na rimpeltje zet die zijn
handtekening in haar gelaat, wat Margot onzeker, en bijgevolg onhandelbaar maakt.
Eva probeert in Margots entourage door te dringen, en klimt dankzij haar charmes snel op tot ‘personal assistant’
van de ster. Maar wat eerst toewijding leek, zou wel eens meedogenloze ambitie kunnen zijn…
Naar het hoorspel ‘The Wisdom of Eve’, bekend van de Hollywoodklassieker ‘All about Eve’. SKaGeN ( Korneel
Hamers, Mathijs F Scheepers, Clara van den Broek) wordt versterkt door Barbara Sarafian, Steve Geerts en
Sanne Samina Hanssen.

___
Link videofragment film ‘All about Eve’: http://www.youtube.com/watch?v=Eg-ckMup6SI

Bette Davis en Anne Baxter in 'All about Eve'
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NL ❙ De Hollywood-klassieker All about Eve uit 1950, met
Bette Davis en Anne Baxter in de hoofdrollen, had al een
lange voorgeschiedenis. De film is gebaseerd op een kortverhaal dat de schrijfster Mary Orr later ook bewerkte tot
een luisterspel voor de radio. Het Antwerpse theatergezelschap SKaGeN maakt er nu ook nog een theaterstuk van.
Alles van Eva gaat over de ouder wordende theaterdiva
Margo, wier succescarrière bedreigd wordt. Ten eerste is
er de nauwelijks verholen ambitie van de jonge Eva, die
Margo adoreert, maar die na haar assistente en understudy ook haar concurrente blijkt te worden. Ten tweede
is er de tijd, die het gemunt heeft op Margo’s uiterlijk en
zelfvertrouwen. SKaGeN, dat voor deze productie wordt
versterkt met Barbara Sarafian (in de rol van Margo), Steve
Geerts en Sanne Samina Hanssen, wilde dit verhaal allang
bewerken. “Ik zie best wel wat films, maar ik ben al ruim
tien jaar een fan van deze,” zegt Mathijs F. Scheepers, een
van de vaste leden van SKaGeN. “In de beginjaren van de
cinema was film eigenlijk meer gefilmd toneel, maar dit is
een ideale mix. Een straffe film met schitterende dialogen
waar je perfect toneel van kunt maken.”
“Het is wel wat riskant om theater over theater te maken,
maar dit onderwerp vind ik toch fascinerend: de strijd van

een vrouw wier ambitie nog altijd intact is, maar die omdat
ze ouder wordt, geconfronteerd wordt met een jonge partij
die haar plaats dreigt in te pikken. Het is in de realiteit ook
zo dat het voor vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd echt
moeilijk is om nog rollen aangeboden te krijgen. Maar in
dit stuk zit je nog met de bijkomende vraag of Margo’s
gevoel dat iemand onder haar duiven aan het schieten
is, beantwoordt aan de realiteit of voor een groot deel op
paranoia berust.
Hebben jullie nog veel gewijzigd aan het filmscript?
MATHIJS F. SCHEEPERS: Sowieso is de vertaling een groot
werk geweest, omdat we recht wilden doen aan de knappe
dialogen. We hebben ook wat geschrapt en de voice-over
gewijzigd om het iets spannender te maken, en omdat
we vooral wilden focussen op de rol van Margo en het
stel bevriende koppels waarvan ze deel uitmaakt. Margo
is samen met regisseur Bill. Het andere koppel wordt
gevormd door Steve, die de stukken schrijft waar Margo
altijd in zit, en Karen, die huisvrouw is. In die onderlinge
relaties zit een fascinerende mix van goede bedoelingen en
schijnheiligheid die zeer goed is uitgewerkt.
MICHAËL BELLON
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