U

De keuze van Gerda Dendooven
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De keuze van Knack

q Gezien Toneelgroep NUNC’s De Borgiatriologie, over de

doortrapte Italiaanse pausenfamilie. Vier uur ﬂitsend toneel
dankzij het aanstekelijke spel, dat me tijdens het bijwonen van
een repetitie aan het tekenen zette. Dat doe ik wel vaker als ik
het naar mijn zin heb.

q Gelezen ‘Ik heb gedronken, maar ik ben niet dronken’, zo

expo

begint Richard Yates’ Een geval van ordeverstoring, waarin hij
een dronkenlap opvoert die zichzelf en zijn gezin naar de verdoemenis drinkt. De manier waarop Yates – zelf een alcoholist
– zichzelf zonder pardon neerhaalt, is geniaal. Ik hou van
schrijvers die tot op het bot durven te gaan.
Net zoals ik van acteurs houd die lelijk
durven te zijn op de scène.

q Gehoord De radioreeks Vesalius te

2000 dieren en 1 mens, 20.000
jaar geleden geschilderd en
gekrast in een grot in de Dordogne. De echte grotten van Lascaux werden in 1963 gesloten,
maar in Brussel kunt u replica’s
op ware grootte bekijken.

lijf op Klara. Er werden parallellen
getrokken tussen anatomie en
andere domeinen van het menselijke
zijn, zoals ﬁlosoﬁe. Knap. Vesalius’
Fabrica is trouwens een meesterlijk
prentenboek, omdat je niet zomaar
botten ziet maar een mens in beweging. Je ziet waarvoor alles dient, je
ziet het leven in het door dissectie
geschonden lijf.

podium
Je vous envoie comme des brebis au milieu des
loups (Théatre National). Olivia Carrère mon-

stert de term ‘zelfontwikkeling’, die volgens
haar zowel het beste als het slechtste in de
mens naar boven haalt, en balt haar onderzoek tot een intieme solo met dromerige
livemuziek. (www.theatrenational.be)

Don Giovanni (De Munt). Krzysztof

Warlikowski ensceneert Mozarts womanizer
Don Giovanni als een duistere, wanhopige
en naar rust snakkende kerel in een chique,
stijve wereld waarin alleen hij voor wat
extra kleur zorgt. (www.demunt.be)

Jonge Harten (Festival). Dit Groningse festival

When the Birds Fly, the Wind Will Blow (Helder
Seabra). Helder Seabra danste bij Wim Van-

presenteert de beste theaterjonkies. Het
Antwerpse Fernweh toont er You May Now
Kiss the Bride, een frivole ‘theaterestafette’
bestaande uit tien legendarische huwelijksscènes. (www.jongeharten.nl)

dekeybus en Sidi Larbi Cherkaoui. Dit stuk
over verlangen naar rust en vrijheid is zijn
debuut als choreograaf. Maya’s Moving
Castle zorgt voor een rockende soundscape.
(www.warande.be)

Gert Verbelen

Lascaux, De Sixtijnse kapel van de
prehistorie (Jubelparkmuseum,
Brussel, tot 15/03). U kent ze:

Gerda Dendooven is te zien tijdens Grafixx ,
en werkt aan een tekst voor het Paradise
Lostfestival in de Gentse Bijloke en aan
Cowboys huilen niet voor Laika.

Sylvie Blocher, S’inventer autrement (Mudam, Luxemburg, tot
25/05). Bezoekers zweven in de

grote hal enkele minuten boven
de grond. Blocher ﬁlmt het
gebeuren, doordrongen van de
participatiegedachte die in haar
hele werk zit. Het Mudam toont
een ruime selectie van haar videowerk en tekeningen.

eenvoudig en concreet. De strak
gecomponeerde stillevens,
interieurs en landschappen
van Van Ruyssevelt (1941-1985)
vieren het moment waarop het
licht ze doet opvlammen.

Rainald Goetz, Johann Holtrop

(Leesmagazijn, 337blz.,
€19,95). Cultschrijver Goetz
geldt als het enfant terrible
van de Duitse letteren. Wie
zijn nieuwe, prachtig uitgegeven roman leest, weet meteen waarom: niet rechtlijnig,
doorkrast met stijlbreuken
maar bij vlagen geniaal.
John Carlin, Oscar Pistorius

(Ambo, 384blz., €19,99). Het
meest spraakmakende proces
onder de evenaar: ZuidAfrika vergat even de Waarheidscommissies en richtte
een volledige tv-zender op
om de neergang van Pistorius
live te volgen. Journalist
Carlin reconstrueert de val
van een moderne Icarus.

Lucas Ellerbroek, Planetenjagers (Prometheus, 288blz.,

€19,95). We hebben dan wel
net een komeet verovert,
de ultieme vraag bij elke
ruimtereis is natuurlijk: is er
buitenaards leven, en zo ja,
hoe gaan we dat vinden?
Sterrenkundige Ellerbroek
zoekt het antwoord.

Leopold von Sacher-Masoch,
Venus in bont (Atheneum-

Polak, 120blz., €14,99).
Het mag er voor u ook al eens
wat harder toegaan in de
slaapkamer? Deze erotische
klassieker legt de bron bloot
van het hele zwepen- en
wasknijpergenot. Een verliefde student laat zich door
een heerszuchtige vrouw
vernederen.

Willy Vlautin, Vrij (Meulen-

film
muziek
Ultimate Painting, Ultimate
Painting (Trouble In Mind).

Jozef Van Ruyssevelt (Galerie
Zwart Huis, Knokke, van 29/11
tot 18/01). Moderne kunst

boeken

Klinkt als The Velvet Underground, maar onder die
rudimentaire bovenlaag
legden Jack Cooper (Mazes)
en James Hoare (Veronica
Falls) naïeve Merseypop,
wiegende hangmatpsychedelica en melancholische
harmoniezang.
TV on the Radio, Seeds (Har-

vest). De eerste plaat van de

New Yorkers sinds bassist
Gerard Smith aan longkanker bezweek, straalt een
barmhartige warmte uit. Iets
minder uitdagend, maar ach:
love is the message.
Mendelssohn, Kwartet op. 13;
Berg, Lyrische Suite, Tetzlaff
Quartett (Avi). Kamermuziek

wordt dan wel doodgezwegen, hier en daar spéélt men
ze beter dan ooit. Zo ook in de
kring van Christian Tetzlaff,

wiens kwartet hier fantastische Berg en Mendelssohn
brengt.
Concerti veneziani per oboe,
Bernardini, Zeﬁro (Arcana).

De historischemuziekpraktijk
blijkt steeds vaker volwassen. Ook als virtuozen laten
die van Zeﬁro zich niet
verbeteren. Een uur
Venetiaanse hobobarok verdraag je niet van iedereen.
Wel van hen.
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Waste Land (van: Pieter Van
Hees; met: Jérémie Renier,
Natali Broods, Peter Van den
Begin). Van Hees, bekend

van Linkeroever en Dirty
Mind, doolt door Brussel,
Belgiës koloniale verleden
en de psyche van een labiele
ﬂik. Met een glansrol voor
Jérémie Renier, die op de
valreep moest inspringen
voor Matthias Schoenaerts.
The Judge (van: David Dobkin;
met: Robert Duvall, Robert
Downey Jr., Billy Bob Thornton). Familiedrama over een
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vader en zoon die elkaar
weer treffen bij het overlijden van de moeder. Wat
volgt, is een vreemde maar
sappige mix van familieperikelen, rechtbankspanning, schuld en vergeving.
The Hunger Games: Mockingjay – Part One (van: Francis
Lawrence; met: Jennifer
Lawrence, Woody Harrelson,
Elizabeth Banks). De mix

van mediasatire, escapisme,
prefabfeminisme en
popcornpolitiek blijft
prikkelen.

hoff, 256blz., €19,95).
Behalve singer-songwriter
is Vlautin ook een aardig
romancier. In Vrij komt een
gewonde Irakveteraan in een
verzorgingstehuis voor
gehandicapten terecht. Of
hoe Amerika omgaat met zijn
oorlogshelden en verzuimt
voor de zwakkeren te zorgen.

Caspar Visser ’t Hooft, Waldenberg (IJzer, 190blz., €17,50).

Christiaan Weijts, De linkshandigen (Arbeiderspers,

Alexander Solzjenitsyn,
Abrikozen op sap (Nieuw

144blz., €18,95). Veel
genieën waren linkshandig,
maar of dat ook voor
cartoonist Simon Sinkelberg
geldt? Wanneer hij met de
redactie breekt en een
liftende celliste meepikt,
gaan alle remmen los.

Menno raakt gefascineerd
door de mysterieuze Waldenberg en trekt naar Zwitserland om te achterhalen
waarom bergen zo’n aantrekkingskracht hadden op de
ooit zo vrolijke Waldenberg.
Stilistisch vernuft ten top.

Amsterdam, 256blz., €22,50).
Korte verhalen van de Russische Nobelprijswinnaar,
geschreven na zijn triomfantelijke terugkeer naar het
Moederland. Een bundel
doordrenkt met het bloed
van alle rode oorlogen.
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