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Hommage van de maand: René
Magritte

Geboren 21 november 1898
Gestorven 15 augustus 1967
Belgisch kunstschilder
Kunstacademie Brussel
Eerste werken: abstract kubistisch
1924: oprichten van surrealistische
beweging
1927: eerste solotentoonstelling
1936:: eerste solotentoonstelling in
Amerika (New York)
1953: wandschilderingen Casino Knokke
1960: Belgische Staatsprijs (voor eerste
keer aan een schilder toegekend)
1996-1998: overzichtstentoonstelling in
Brussel en Düsseldorf
1999: opening Magritte Museum in
Brussel

Zo buitengewoon Magrittes schilderijen
zijn, zo alledaags was zijn leven. Hij hield
zich ver van het romantische
bohemienbestaan, waar zowel Brel als
Claus in uitblonken, en woonde met zijn
vrouw Georgette -veertig jaar lang zijn
muze, zielsverwante en echtgenote- in
Jette, een rustige buitenwijk van Brussel.
Gekleed als de burgerman die we zo goed
kennen van zijn schilderijen liet Magritte
elke dag de hond uit. Meer nog, de
grootste Belgische kunstenaar van de 20e
eeuw had zelfs geen eigen atelier.
Schilderen deed hij in de woonkamer of
aan de keukentafel. Als het eten klaar
was, vlogen zijn meesterwerken
onverbiddelijk aan de kant.

Als Georgette sterft, zal ik haar
ook laten opzetten en een
plaatsje naast mijn bed geven.
(R. Magritte)

Magritte was stapel op 'zijn Georgette'
vanaf de eerste keer dat hij haar zag op de
paardenmolen van de kermis in Charleroi.
René is dan vijftien, zij twaalf. De liefde
blijft een heel leven duren en zelfs na de
dood van de kunstenaar in 1967 blijft
Georgette zijn herinnering en
nalatenschap bewaken.
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Waar bij zowel Claus als Brel hun leven
enorm tot de verbeelding sprak en de
verleiding dus groot is om hun
egocentrische nomadenbestaan als
kapstok te gebruiken voor hun werk, is dit
bij Magritte anders. De stabiliteit in zijn
privéleven hield hem niet tegen boeiende
en vooral surrealistische wegen in te
slaan. Daarom ook hier een volkomen
arbitraire keuze uit ’s mans oeuvre met als
doel het belang van Magritte in de
internationale kunstwereld te begrijpen.
Heel wat illustraties dus en laat ik
beginnen met een prachtige portret
(1934) van zijn muze en geliefde.

De vroege werken van Magritte zijn
beïnvloed door abstracte
kunstbewegingen zoals kubisme en
futurisme. Lang heeft hij zich daar niet in
verdiept. Onder invloed van André Breton
en zijn Manifeste du Surréalisme en het
werk van De Chirico verkent Magritte
nieuwe paden. Zijn kunst sloeg een
andere richting in. Le jockey perdu wordt
beschouwd als zijn eerste surrealistische
werk. Oh ja, te bewonderen in het MOMA
in New York!
Wat zien we?
Een jockey is de weg kwijt en galoppeert
doelloos tussen een bos van “bilboquets”,
een soort kegels, gemaakt uit bladmuziek.
Deze billboquets zullen geregeld
terugkeren in het werk van Magritte.
Bevreemdend tafereel, maar de sleutel ligt
in de theatergordijnen die het schilderij
omzomen. Kijken we naar de realiteit? Of
is het niets meer dan een stuk theater? Is
de jockey de weg kwijt? Of, is hij de
realiteit verloren?

La trahision des images (1928)

Le jockey perdu (1926)

Dit schilderij is beroemd om zijn
onderschrift: “Ceci n’est pas une pipe” (dit
is geen pijp). Te bewonderen in het Los
Angeles County Museum of Art (LACMA)
in Los Angeles. Minstens even belangrijk
is de titel van het schilderij: het verraad
van de voorstelling.
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Wat zien we?
Een pijp. Toch? Hoewel, met het
onderschrift bedoelde Magritte dat de pijp
eigenlijk geen echte pijp is maar de
afbeelding van een pijp, niet meer dan een
met olieverf beschilderd doek. Elke
verwijzing naar een echte pijp pleegt
verraad aan het feit dat een pijp eigenlijk
een idee is en dus zijn oorsprong heeft in
de geest. Zien we de werkelijkheid zoals
ze echt is? Zien we een afbeelding van
voorwerpen of de voorwerpen zelf? Voer
voor filosofen.

Kunnen we een ander liefhebben?
Kunnen we een ander kennen of blijven
we eenzaam en alleen achter in een
steriele wereld?
La reproduction interdite (1937)

Les amants (1928)

Toen hij 14 was, pleegde de moeder van
Magritte zelfmoord door verdrinking. Hij
heeft toen het levenloze lichaam van zijn
moeder met haar natte nachthemd om
haar gezicht gewikkeld gezien. Dit trauma
zou hem ertoe hebben gebracht
verborgen gezichten in zijn werken te
schilderen. Net als de billboquets is dit
een motief dat geregeld in zijn werk
terugkeert.
Wat zien we?
Dit schilderij toont een mannelijke figuur
in zwart pak opgesloten in omhelzing met
een vrouw gekleed in rood. De figuren
kussen elkaar maar door sluiers.
Wil Magritte ons het onvermogen tonen
om de ware aard van zelfs onze meest
intieme metgezellen volledig te onthullen?

Dit portret van de Britse bankier en
kunstverzamelaar Edward James hangt in
het Rotterdamse museum Boijmans Van
Beuningen. James was een liefhebber van
het surrealisme en steunde actief schilders
als Magritte en Salvador Dalí. Ook hier is
de titel van belang: reproductie verboden,
of, verboden af te beelden.
Wat zien we?
Op dit werk staat de geportretteerde voor
een spiegel, maar hij aanschouwt daarin
slechts zijn achterhoofd. Is ons
spiegelbeeld betrouwbaar? Zien we
onszelf in de reflectie of is het een leugen?
Stel, je komt jezelf op straat tegen, zou je
jezelf herkennen? Om het nog
intrigerender te maken is het boek van
Edgar Allan Poe dat op de
schoorsteenmantel ligt wel correct
weerspiegeld. Zijn voorwerpen wel
herkenbaar in de spiegeling?
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L’empire des lumières (1953)

Het rijk der lichten (L’empire des lumières)
behoort tot de bekendste werken van de
schilder. Het Magritte Museum in Brussel
bezit een versie uit 1961. Andere versies
bevinden zich in de collecties van het
Museum of Modern Art en Guggenheim in
New York.
Wat zien we?
Het schilderij vertoont het verrassende
beeld van een nachtelijke scène in het
onderste gedeelte, terwijl daarboven een
stralende lichtbewolkte hemel wordt
afgebeeld. Enkele ramen van het
afgebeelde huis zijn verlicht; een lantaarn
wordt weerspiegeld in een vijver. Twee
logische beelden worden in het schilderij
verenigd tot een onlogisch geheel,
waardoor een verrassend effect ontstaat.

Deze evocatie van dag en
nacht lijkt me de kracht te
hebben om ons te verrassen en
op te vrolijken. Ik noem deze
kracht poëzie.
(René Magritte)

Le fils de l’homme (1964)

Magritte heeft dit doek gepenseeld als
een zelfportret. Het is nog steeds in
privébezit. De man in overjas en met een
bolhoed is trouwens ook een klassiek
motief dat terugkeert in heel wat van zijn
schilderijen. Net als de appel. Het
benadrukt het feit dat hij een gewone
burgerman is als zovelen. Hij mag dan wel
zo geleefd hebben, hij is een geniaal
kunstenaar. Samen met Ensor zette hij -in
my humble opinion- ons land op de kaart
in die eerste helft van de voorbije eeuw.
Wat zien we?
De man in overjas en met bolhoed, de
saaie burgerman heeft een appel voor zijn
hoofd. Hij piept ondeugend naast de
appel. Beladen vrucht, die appel. Is het
de appel van Eva waar hij weigert van te
eten? Bewoont hij zijn paradijs? Of,
schildert hij het paradijs? Of, zou het de
appel zijn die Willem Tell op het hoofd van
zijn zoontje zette? Doden we de figuur
door naar het schilderij te kijken?
Achter het muurtje zien we de zee en een
bewolkte hemel. De realiteit? Of, is het
slechts een bespiegeling ervan?
Ten slotte, met de linkerarm is er iets heel
merkwaardigs aan de hand, het is net alsof
hij omgekeerd aan het lijf van de man
hangt. Zal Magritte nog kunnen of willen
schilderen na dit bevreemdende
zelfportret?
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Tentoonstelling van de maand:
Botero in BAM (Bergen)
Neem de trein naar Brussel-Zuid en stap
daar over op de trein naar Bergen. Laat u
bij aankomst al betoveren door het
gebouw van Calatrava, de
wereldberoemde Spaanse architect, die
ook het station van Luik Guillemins
ontwierp, zo vergeet u algauw dat u er
een anderhalf uur trein hebt opzitten J.
En, ja, akkoord, het is nog niet afgewerkt,
maar het is al vrij indrukwekkend. Toch?
Enfin, volg dan de richting centrum en na
een korte wandeling sta je voor het
museum.

Voor het eerst is er in ons land een
overzichtstentoonstelling te zien met werk
van de Colombiaanse schilder en
beeldhouwer Fernando Botero die
volgend jaar op 19 april 90 wordt. De
expo Voorbij de vormen is letterlijk en
figuurlijk groots. Het is dé tentoonstelling
van dit najaar in ons land.
Botero?
Fernando Botero is een Colombiaanse
schilder en beeldhouwer. Wat me zo
aantrekt in zijn werk is zijn directe, zeer
toegankelijk stijl. De kunstenaar vertrekt
altijd vanuit zijn fantasie. Portretten en
stillevens zijn niet naar waarheid
geschilderd, maar hij streeft wel een
natuurlijk realisme na. Beïnvloed door de
Mexicaanse murals, zal hij al vroeg in zijn
carrière grote werken maken. Door te
kiezen voor weelderige en voluptueuze
personages en ze af te beelden in
wanverhouding ten opzichte van de
omgeving, onderstreept hij de sensualiteit
ervan.

Nog even praktisch ….
De tentoonstelling is toegankelijk van 09
oktober 2021 tot 30 januari 2022.
Van dinsdag tot zondag van 10:00 tot
18:00 uur.
Koop uw tickets :
- online via www.visitmons.be
- telefonisch op 065/33.55.80
Gesloten op 3 en 25 december 2021 en 1
januari 2022.
Gesloten vanaf 16:00 uur op 24 en 31
december 2021.
Dragen van een masker verplicht tijdens
het hele bezoek

Zijn stillevens.
Eigen aan stillevens is dat ze doorgaans op
klein formaat worden geschilderd. Botero
draait de zaken om. Zo schildert hij in
1976 een peer van maar liefst meer dan
twee meter hoog, een peer waar een
worm uit komt. Een ander werk uit
datzelfde jaar dat een watermeloen
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voorstelt, lijkt dan weer te bloeden door
de vork die erin gestoken is.

Vervorming is voor mij de
bekrachtiging van de
sensualiteit van de vorm, los
van elke menselijke implicatie.
Mijn schilderijen zijn af
wanneer ze die ‘eetbare staat’
bereiken, waarin dingen
vruchten worden.
(Botero)

Het plezier bij het zien van een
schilderij ontstaat door de
vervoering van het leven die
voortvloeit uit zinnelijke
vormen. ik maak mijn figuren
groter om ze die zinnelijkheid
te geven.
(Botero)

Zijn portretten.
Voor Botero kan zowel de gewone man
groots geportretteerd worden als rijkelui
of geestelijken. Door hen vormelijk
allemaal als corpulent (heel dik!) voor te
stellen, lijkt het ook alsof hij ze als gelijken
schildert. Ook volkse taferelen en
dagdagelijkse handelingen komen vaak in
zijn werk voor, van een slangenmens in
over een ballerina aan een barre naar een
feesttafereel thuis of op straat, het kan
allemaal.

Botero maakt gebruik van felle kleuren die
een herinnering vormen aan de cultuur en
de architectuur van de Colombiaanse
steden. De emotionele band met zijn
eigen Colombiaanse cultuur ziet u ook
vertegenwoordigd in de levendige en
kleurrijke straattaferelen die hij toont.
Botero staat dan ook voor een imaginair
en geïdealiseerd Latijns-Amerika.
Een superleuke en pakkende
tentoonstelling, u moest al weg zijn ….

Het leukste aan het werk van Botero is
volgens mij zijn schaamteloze humor en
zijn gevoel voor surrealisme.
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En als u dan toch in Bergen
bent ….
Kunst bewoont de stad is veruit de leukste
en toegankelijkste manier om de impact
van de Culturele Hoofdstad 2015 én de
meer recente Biënnale 2018-2019 te
ontdekken. U kuiert langs een vrij te
bepalen route langs meer dan 25
kunstwerken die straten, pleinen en
steegjes een unieke aanblik geven. Een rits
van Bergense, nationale en internationale
kunstenaars slaagden erin om hun
fantasievolle verbeelding te rijmen met de
typische elementen van de publieke
ruimte.

De in Bergen geboren Pierre Liebaert
verrast met ‘Je crois aux Nuits’, meterhoge
foto’s van lichamen en organen, ingelijst in
een raam aan de Fondation 106. Dit
gebouw is herkenbaar aan het
goudkleurige metalen latwerk en vormde
het zenuwcentrum van ‘Mons 2015’. In
datzelfde jaar fotografeerde Liebaert ook
popicoon Patti Smith tijdens haar bezoek
aan Bergen.

(Bron:
https://www.belgiantrain.be/nl/travelideas/inspiration/discoverbelgium/mons/mons-must-see)
Tip: gebruik het routeplan of download de
Street Art Cities-app met alle uitleg.

Boek van de maand: Shuggie
Ook niet te missen: de houten constructie
van Arne Quinze die de rue Nimy
overspant en Lucie et les Papillons in het
parkje voor de monumentale SintWaltrudiskerk.

Bain van Douglas Stuart.
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Douglas Stuart won de Booker Prize met
dit snoeiharde maar intieme debuut over
een straatarm gezin in Schotland. Agnes
Bain, een verslaafde alleenstaande
moeder, kan nauwelijks voor haar drie
kinderen zorgen. Eén van haar zonen,
Shuggie, past met zijn verfijnde taal en
gevoelige gedrag niet tussen de ruwe
arbeiderskinderen, en daar wordt hij
voortdurend op gewezen.
U weze gewaarschuwd, het verhaal kruipt
onder uw vel. De liefde van het kind voor
zijn volledig aan drank verslaafde en
verloederde moeder is hartverscheurend.
Het kind zorgt met de middelen die het
heeft voor haar, zeker als de oudere zus
en broer uit beeld verdwijnen, lijkt de
strijd bij voorbaat verloren. Wij weten dit,
maar Shuggie blijft van zijn moeder
houden. Onvoorwaardelijk en tot de
dood.
Koppel daaraan een welig tierende
werkloosheid, in dit boek gesymboliseerd
door de sluiting van de lokale
steenkoolmijn (het verhaal speelt zich af in
de begin jaren ’80, toen de Iron Lady
Tatcher de scepter zwaaide), en u krijgt
kinderen die huilen van de honger en
ouders die zich volgieten met sloten drank
om aan de wereld om hen heen te
ontsnappen. Schrijnend om te lezen,
maar Stuart melkt de miserie nooit uit,
zelfs niet in passages waarin de verleiding
daartoe groot moet geweest zijn.

Stuart is kritisch maar vaak ook hoopvol,
en geeft zo de slachtoffers van Thatchers
beleid een gezicht. Hij toont hoe een
maatschappij een hele bevolkingsgroep
botweg kan opvreten en uitspuwen. Het
feit dat Shuggie Bain omschreven wordt
als een autobiografische roman, laat ons
als lezer desondanks hoopvol zijn.
Douglas Stuart heeft zich van hongerig,
uitgesloten straatkind ontpopt tot Booker
Prize winnaar, zij het nadat het manuscript
door maar lieft 32 uitgeverijen werd
geweigerd.
Tien jaar werkte de schrijver aan dit boek
en dat toont zich het best in de
vlijmscherpe observaties van menselijke
verhoudingen: met chirurgische precisie
beschrijft hij Shuggies uitsluiting door
andere kinderen en zelfs volwassenen, die
hem allemaal te delicaat vinden. Daarbij
zet Stuart al even meesterlijk neer hoe
Shuggie zélf homofobe trekjes vertoont,
vooral door andere mannen meteen af te
schrijven als ze een tikje te ‘verwijfd’
klinken.

In tegenstelling tot zijn broer
Leek – gelukkig niet vertaald
als ‘prei’ – blijft Shuggie steeds
doorbijten, tegen beter weten
in. Shuggies mentaliteit is nu
misschien wel actueler dan
ooit: we moeten moed houden,
want het enige alternatief is de
verdoemenis.
(Jens Meijen in Humo)
Haast u naar de boekhandel en doe uzelf
dit boek, deze leeservaring cadeau. Ook u
zult Shuggie Bain omarmen, warm willen
houden, beschermen en bewonderen.
Zijn moeder zult u niet haten, ze is een

8

**** Cultuurkrantje Atheneum ****
** 15 november 2021 **
zoekende ziel, doet haar best, maar kan de
rauwheid van de realiteit niet aan. Haar
hang naar kleurrijke kledij lijkt een vloek in
het grauwe mijndorp waar ze uit weglucht
met dank aan liters bier en goedkope
vodka. Het meesterlijk tekenen van de
personages, zodat we ze als lezer in ons
hart sluiten, is dan ook, volgens mij, de
grootste kracht van dit boek.

CD van de maand: Voyage.
Abba is terug! En hoe!

Dat Voyage een muzikale tijdreis is naar
die late jaren zeventig is logisch. Alle
ingrediënten die de muziek van ABBA toen
zo aantrekkelijk maakten, komen opnieuw
voorbij: sterke melodieën in grootse
arrangementen met virtuoze piano- en
orkestpartijen, folkfluiten, discobeats en
zelfs een kinderkoor. Agnetha en Frida
mogen dan een toontje lager zingen, ze
hebben nog altijd ruim voldoende stem
voor indrukwekkende leadpartijen en
complexe vocale harmonieën. Het rauwe
randje in hun stem geeft extra gewicht
aan dramatische momenten als het intro
van Don’t Shut Me Down en I Can Be That
Woman.

Bijzonder voelt ook aan dat de vocalen van
de dames niet met de computer recht zijn
getrokken. Je hoort ze ‘gewoon’ samen
zingen, soms niet helemaal gelijk. Zo
wordt op de nieuwe ABBA de luisteraar
gevrijwaard van modernisme en
jongdoenerij. Tekstschrijver Björn Ulvaeus
laat Agnetha en Frida zingen over zaken
die passen bij hun leeftijd: opgroeiende
kinderen (Keep An Eye On Dan), de
betekenis van familie (Little Things) en
hun eigen bijzondere levens als publieke
personen (I Still Have Faith In You).
Bovenal herinnert Voyage ons aan het
genie Benny Andersson. Het is een feest
om hem te horen goochelen met
akkoordovergangen en modulaties, en
hem prachtige lijntjes op piano en strings
te horen spelen. Het koortje halverwege
I Can Be That Woman, de akkoordvariaties in de coupletten van Ode To
Freedom : in één liedje van ABBA komen
meer harmonische vondsten voorbij dan
op een heel album van Ariana Grande of
Ed Sheeran, om maar eens een huidige
queen en king of pop te noemen.
Als Andersson aan het eind van Keep An
Eye On Dan even zijn eigen SOS citeert,
lach je vanzelf met hem mee. Want dat is
het sterke punt van Voyage: iedereen mag
dan ouder en wijzer zijn, het spelplezier
druipt er vanaf. Daarmee is Voyage een
geslaagde reünieplaat, die ongetwijfeld in
talloze families de achtergrondmuziek bij
het kerstdiner zal worden.
(Bron: www.oor.nl)
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Toneelstuk van de maand: De
aanzegster Theater Zuidpool

publiciteit, gaf ze toch toe seks met hem
te hebben gehad.

(onze vierde (!) “Avondgast”)

Waarom boet iemand als slachtoffer aan
geloofwaardigheid in als ze ook een dader
blijkt? En hoe kan iemand die zelf seksueel
misbruik onderging haar eigen schuld zo
snel wegschuiven? Ilja Leonard Pfeijffer
zag wel theatraal potentieel in Argento’s
dubbelrol. Toen het Antwerpse
theaterhuis Zuidpool hem vroeg om een
Griekse tragedie te bewerken voor een
vrouwelijke hoofdrol, liet hij het
repertoire links liggen en kwam hij met
haar complexe #MeToo-verhaal op de
proppen.

Aangezien ik het stuk samen met de
leerlingen zal ontdekken op 18 november,
deel ik hier de recensie van Gilles Michiels
in DS van 6 maart 2020.

Pfeijffers tekst hoedt zich voor morele
oordelen en fictionaliseerde het
bronmateriaal. Sofie Decleir speelt
Arminia Lulu, een actrice die eerst het
seksuele misbruik van een beroemde
Hollywood-producer onthult en daarna
zelf in nauwe schoentjes komt. Maar net
zo cruciaal als haar onverwerkte trauma
en zucht naar gerechtigheid zijn haar
tactische besprekingen met een gladde
manager of het gebekvecht met een op
sensatie beluste tv-presentator.

Als je de strijd van de #MeToo-beweging
een van de grootste hedendaagse
tragedies kunt noemen, is Asia Argento
wellicht haar boeiendste protagoniste.
Eind 2017 stelde de Italiaanse actrice in
The New Yorker als een van de eersten het
seksuele misbruik van filmmagnaat Harvey
Weinstein aan de kaak. Duizenden
vrouwen herkenden zich in haar
getuigenis en lieten zich horen op sociale
media, wat Argento tot boegbeeld van de
nog jonge #MeToo-beweging maakte.
Maar de bal kaatste keihard terug haar
richting uit toen de actrice in 2018 zelf
werd beschuldigd van aan-randing. Meer
zelfs: de aanklager, acteur Jimmy Bennett,
zou minderjarig geweest zijn toen het
misbruik plaatsvond. Argento ontkende,
maar nadat bekend was geraakt dat haar
vriend Bennett een som geld had
toegestopt uit vrees voor negatieve

Decleirs personage is zowel de betrokken
bestrijder van seksisme als de diva die
haar succes exploiteert en voor veel geld
in populaire tv-programma’s opduikt.
Sociale motieven en eigenbelang sluiten
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elkaar niet uit: in dit decor is de
talkshowstoel van de -#MeToowoordvoerder ook de schminkstoel van de
actrice. In een gemediatiseerde wereld als
de showbizz ligt werkelijke gerechtigheid
in de steun van de publieke opinie.

Film van de maand: The
French Dispatch (Wes
Anderson)

Theatraliteit is dus niet weg te denken uit
De aanzegster, dat 135 minuten lang
beklijft dankzij Pfeijffers welbespraakte
retoriek, die tussen deze spelers een
explosief steekspel oplevert. Sofie Decleir
schittert als de actrice die moet overleven
in een macho-wereld, en zo lang een
masker draagt dat het ook na de
onthulling met haar gezicht vergroeid lijkt.
Maar ook de schare spelers rond haar
charmeert, met Stijn Van Opstal, Robby
Cleiren, Kenneth Cardon en Zuidpoolgezicht Koen Van Kaam, die als
talkshowhost ‘de arrogantie van het status
quo’ belichaamt. Kiest regisseur Jorgen
Cassier doorgaans voor ingehouden
ensceneringen van repertoire, dan mogen
de acteurs in deze actuele tragedie flitsen
in een kleurrijk decor.

De aanzegster is oerdegelijk
theater, met intrigerende,
grofgebekte personages en
acteerwerk op het scherp van
de snee. Een puike
totaalprestatie.

Deze vijfsterrenprent is jammer genoeg na
drie schamele vertoningen met stille trom
verdwenen uit de lokale bioscoop. Rep u
daarom naar de arthousecinema’s in de
grote steden om dit pareltje te ontdekken.
Of beter nog (en dit zult u me niet rap
horen zeggen), wacht tot je hem op het
kleine scherm kunt bekijken. Deze prent
zit nokvol stilistische en inhoudelijke
referenties en grapjes, dat het een
voordeel is om af en toe terug te kunnen
spoelen.
Alles is marketing, denk bijvoorbeeld aan
de publiciteitsmachine achter
blockbusters à la Eternals of No Time to
Die. Kleinere of zogenoemd cinefiele films
hebben het traditioneel al moeilijker om
een publiek te vinden, laat staan dat ze
beschikken over het budget om reclame
billboards te huren. Nochtans heeft The
French Dispatch -naast “Film van de
maand” in dit Cultuurkrantje- nog heel

Ik kijk alleszins al uit naar de voorstelling!!
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wat troeven in handen om ook een groot
publiek over de cinefiele drempel te
helpen. Ik noem er enkel:
Regisseur: Wes Anderson die de wereld
het weergaloze The Grand Budapest Hotel
schonk.

Acteurs: Benicio del Toro (!), Adrien
Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux (!),
Frances McDormand (!!), Timothée
Chalamet (!!!!!!), Jeffrey Wright, Bill
Murray (!), Owen Wilson, Christoph Waltz
(!!!), Jason Schwarzman, ….

Het verhaal: Anderson brengt met zijn
nieuwe film tegelijkertijd een ode aan het
magazine The New Yorker en zijn
woonplaats Parijs. In het fictieve plaatsje
Ennui-sur-Blasé wordt de redactie van het
blad The French Dispatch gevolgd.
De film heeft de structuur van een van de
uitgaven van het blad en duikt vervolgens
in verschillende verhalen. Dit magazine
bevat een overlijdensbericht, een
reisverhaal en drie langere hoofdartikelen
over een studentenopstand, een schilder
in de gevangenis en een culinair
recensent.

The French Dispatch is een
absoluut hoogtepunt in het
reeds indrukwekkende oeuvre
van Wes Anderson en een
uitblinkende vorm van cinema.
(Filmtotaal)

Ik herhaal: Benicio del Toro, Adrien Brody,
Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances
McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey
Wright, Bill Murray, Owen Wilson,
Christoph Waltz, Jason Schwarzman, ….
Oh ja en ook nog William Dafoe (!!!),
Elisabeth Moss (!!!), Saoirse Ronan (!!!),
Mathieu Almaric (!!!) en Henry Winkler
(The Boss).
Waarom moet u dit absoluut zien?
Bij Anderson is de vorm van enorm groot
belang, hij zweert bij een schreeuwerig
kleurenpalet en leunt sterk aan bij de
animatiefilm. Zo is er een
achtervolgingsscène in een animatiestijl
die nog het meest doet denken aan
Belgische stripboeken zoals Blake en
Mortimer.
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De film is ook een labyrint, zowel
inhoudelijk als vormelijk. Als bijvoorbeeld
culinair verslaggever Wright op het
politiebureau aankomt, dwaalt hij door
een ongelofelijke hoeveelheid kamertjes,
elk met een eigen identiteit.
Inhoudelijk wordt het voor de kijker een
ware zoektocht doorheen de vele
verhaallijnen. In The Grand Budapest
Hotel werkte Anderson al succesvol met
raamvertellingen. Opnieuw vloeien de
verschillende vertelperspectieven vrij door
elkaar heen. Toch blijft het geheel een
samenhangend verhaal. In een snel
tempo volgen scènes elkaar op, zonder
ergens uit de bocht te vliegen. Al deze
verschillende verhaallijnen zitten ook nog
eens vol humor en uiterst interessante
stilistische keuzes.

Het leidt tot een heerlijke overdaad aan
grappen en vondsten, in tekst en design.
De neiging is groot om hier een
opsomming te geven, maar er is geen
beginnen aan. Het is te veel.
Volgens Anderson zelf verwerkte hij
verwijzingen naar Godard, Vigo, Truffaut,
Tati, Clouzot, Duvivier, Jacques Becker in
de film. Is het nodig als kijker een stevige
kennis te hebben van oude Franse films?
Zeker niet, er is zoveel te zien in deze film,
zoals ontelbare shots die moeiteloos
ingelijst aan de muur kunnen of een
sterrencast waarvan het spelplezier
afspat.

De trailer met z’n hoge tempo, waardoor u
net als in de film van alles mist, doet u nog
meer zin krijgen deze complexe prent te
ontekken.
Het mag dus in de thuisbioscoop?
The French Dispatch is bedoeld voor bios
én thuisbios. Zijn prachtige, kleurrijke
beeldcomposities horen in de bioscoop.
Daarna kunt u thuis elk overvol beeld, elke
doorsnede van huis of vliegtuig, elke
miniatuur, boekenkast en opengevouwen
krant met de pauzeknop bestuderen.
Enfin, moest u daar zin in hebben!

Is het Wes Andersons beste film?
Misschien wel. The French Dispatch is
bovenal heel erg Anderson en bijgevolg
een hoogtepunt in zijn indrukwekkende
oeuvre. Ik hou nog steeds meer van The
Grand Budapest Hotel, maar met The
French Dispatch wordt het nog
Andersonner. Gouden Palm? Had gekund
én gemoeten J.

Film in Ciné Albert
Reservatie is niet langer nodig! Alles is
back to normal.
Meer info over de programmatie::
www.cinema-albert.be
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Dealer

Johnny (14), een drugsrunnertje, droomt
van een ander leven en van erkenning,
weg van de drugs en de jeugdinstelling. Hij
vindt troost en hoop bij zijn klant Antony,
een internationaal succesvolle acteur, die
als een vader voor hem is. Beiden
proberen ze een nieuwe wending aan hun
leven te geven, maar zullen ze daar in
slagen?

dan verwacht en leidt Bond op het spoor
van een mysterieuze schurk, gewapend
met gevaarlijke nieuwe technologie.
Oordeel van de redactie: een aanrader!
Daniël Craig is de laatste keer James Bond
en dat is bijzonder jammer. Spektakel in
de zaal hebben we zo lang moeten missen,
dus …. Verstand op nul, bak popcorn en
genieten ….

Oordeel van de redactie:
Moest Anderson er niet geweest zijn, was
dit “Film van de maand” geworden.
Jeroen Perceval (zoon van theaterlegende
Luk Perceval) ontbindt zijn demonen in dit
gitzwarte en uitzichtloze verhaal over
drugsverslaving. Acteur Ben Segers
overstijgt zichzelf (en vele anderen!).
Absolute aanrader!

Kom hier dat ik U kus

No Time to Die
In No Time To Die is Bond niet langer
actief als agent en geniet hij van een rustig
leven in Jamaica. Zijn rust is van korte
duur wanneer zijn oude vriend Felix Leiter
van de CIA om hulp komt vragen. De
missie om een ontvoerde wetenschapper
te redden blijkt veel verraderlijker te zijn

Mona is negen jaar oud als haar moeder
bij een auto-ongeluk komt te overlijden.
Haar vader Vincent krijgt al snel een
nieuwe vriendin Marie, die het gezin
inkomt als vervangende moeder en alle
aandacht opeist. Mona maakt er op haar
manier maar het beste van, want ze wil
niet dat dit nieuwe gezin ook uit elkaar
valt. Ze voelt zich verantwoordelijk en
doet er alles aan om het te laten slagen,
ook al gaat dat ten koste van zichzelf. Het
wordt haar manier van leven. Ook als
volwassene doet Mona haar uiterste best
om iedereen gelukkig te maken. Maar de
volwassen Mona beseft dat de wereld
gevuld is met ego’s en eigendenkers en
dat ze het heft in eigen handen zal moeten
nemen om uiteindelijk zelf een gelukkig
leven te kunnen leiden.
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Redenen om hier veel van te verwachten:
het ontroerende boek van Griet Op De
Beeck dat aan de basis van deze film ligt.

Om naar uit te kijken ….
House of Gucci

House of Gucci is geïnspireerd op het
schokkende waargebeurde verhaal van
het familie-imperium achter het Italiaanse
modehuis Gucci. Tijdens drie decennia van
liefde, verraad, decadentie, wraak en
uiteindelijk moord, zien we wat een naam
betekent, wat het waard is, en hoe ver
een familie zal gaan voor controle.

In Belgica ….
Mich Walsschaert en Alano Gruarin
(20 november 2021)

Funk en cabaret... vreemde combinatie?
Niet als de vleesgeworden funk-hengst
Alano Gruarin het podium deelt met
Kommil Foo-zanger en cabaretier Mich
Walschaerts.
Vette pianogrooves, kurkdroge beats en
Walschaerts die zingt, praat, debiteert en
danst .
Funky, redelijk onweerstaanbare shit?
Sta op! Sta op uit die pluchen theaterstoel
en dans!
Dansen zeg ik u!.

Vanaf het moment dat
Danskny het podium opkwam
zinderde de zaal van energie.
Van in het begin bespeelde
Mich Walschaert met zijn
compagnons Alano Gruarin en
Walter Souvereyns het publiek.
Mich zat vol power en bleef
gaan. Op hilarische wijze en
met crazy moves palmde hij de
zaal eigenlijk al van in het
begin in.
(recensie Wildeman)
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Compagnie Cecilia, Geen kersentuin
(24 november 2021)

In Geen Kersentuin wordt een man brutaal
geconfronteerd met zijn eigen
sterfelijkheid. In de laatste uren van zijn
leven vallen de kleppen van zijn ogen en
doorloopt hij de verschillende stadia van
een dol verwerkingsproces. Er rest hem
uiteindelijk nog één principe in het
aanschijn van de dood: radicale
eerlijkheid, ten opzichte van zichzelf en de
geliefden die hem omringen. Geen
Kersentuin wordt een tragikomische
vertelling over liefde en dood, en hoe we
altijd schipperen tussen slaan en zalven,
leed en troost.

Jan Delvaux vertelt al jaren markante
Belgenverhalen op Radio 1 en werkte mee
aan Belpop op Canvas. Jimmy Dewit is de
muzikale spil van Discobar Galaxie en
bedenkt soundtracks. Samen zijn ze
Belpop Bonanza en maken ze theater en
televisie over de geschiedenis van de
lichte muziek uit eigen land.
Belpop Bonanza Dendermonde wordt een
theatershow over de muzikale
geschiedenis van de Ros Beiaardstad.
Een muzikaal geschenk voor 46.000
knaptanden en kopvleesfretters... This is
the sound of Derremonne!

Of toch liever de zetel in ….
Bingen met Netflix en co
Dexter is terug: New Blood
(Streamz)

Onze vierde Avondgast: Belpop
Bonanza Dendermonde
(27 november 2021)

Ik beken, ik ben fan van Dexter en ik weet
het, dat hoort niet, het titelpersonage is
begot een seriemoordenaar! Oké, hij
reinigt als een soort Robin Hood deze
wereld van nog erger kwaad, maar hij
moordt wel.
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De laatste seizoenen van de originele serie
en al zeker de finale leken nergens op,
maar kijk, daar rijst hij weer op uit de
nevelen des tijds! Dexter Morgan heet nu
Jim Lindsay, heeft een vriendin, doet aan
line dancing (jawel!) en lijkt goed
ingeburgerd in het koude noorden. Het is
eens wat anders dan het decadente
Miami.
Maar … Enter Matt Caldwell, een
jongeman die houdt van feesten, drank,
drugs en blitse geweren. Wanneer ons
hoofdpersonage dan ook nog begrijpt dat
Caldwell wel wat meer op zijn kerfstok
heeft staan, komt de “dark passenger”
opnieuw zijn plaats opeisen.

Na het bekijken van de eerste aflevering
kom ik alvast tot de conclusie dat het wel
lijkt of Dexter nooit is weggeweest. Na
het vrij rare einde van de originele serie, is
deze comeback meer dan geslaagd te
noemen. Michael C. Hall, kruipt na acht
jaar opnieuw in de huid van het
hoofdpersonage en hij doet dat perfect.
Deze serie wordt als vanouds per
aflevering opgediend, eentje per week,
dus het is nagelbijtend afwachten of
zoonlief Harrison zijn vader zal opvolgen
dan wel overleven.

.

Verborgen Scandinavische parel
van de maand: Kastanjemanden
(Netflix)

Netflix heeft voor het net verschenen
Kastanjemanden (The Chestnut Man)
gewinkeld in Denemarken. Uit het schap
van de moordmysteries werden delen van
de oudere voorganger The Killing in het
karretje gelegd. Met de scenarioschrijver
van destijds maar ook met het onderwerp:
misdaad tegen kinderen. In deze nieuwe
serie is een meisje al een jaar vermist en
nu worden ineens diverse mensen
vermoord aangetroffen, met naast hen
een poppetje gemaakt van kastanjes. Met
daarop steevast de vingerafdrukken van
het doodgewaande meisje.

Vernieuwend is De Kastanjeman niet en
erg geloofwaardig begint het ook niet met
al die kastanjes. Maar daarmee zit de
kritiek er wel op. Deze serie ontwikkelt
zich tot een prachtig drama over
ouderschap en tekortkomen bij opvoeden.
Denk bijvoorbeeld aan het minuscule
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barstje in de eensgezindheid van de
minister en haar man, dat al snel uitgroeit
tot een forse scheur: moeten we verder
gaan met ons leven, of blijven zoeken naar
onze dochter?
Dan is er ook nog de workaholicinspecteur Naia (gespeeld door Curcic) die
als alleenstaande moeder moet kiezen
tussen haar eigen dochter en haar werk.
Maar het is vooral Mark (Følsgaard), de
rechercheur die gedwongen met haar
moet samenwerken en die het in het
begin allemaal helemaal niks kan schelen,
dat gedoe met die kastanjes, die de
aandacht naar zich toezuigt. Langzaam
verdwijnt de dofheid in zijn ogen en wil hij
op een bijna bezeten manier de waarheid
achterhalen. Wat speelt acteur Følsgaard
dat geweldig. De kijker raakt er zelf ook
bezeten van. Een aanrader!

Scenes from a Marriage
(Streamz//HBO).

en dragen met grote waardigheid de
volledige serie.

Scenes from a Marriage is
rauw en naakt, hartverscheurend en onontkoombaar.
Een dissectie die soms
angstwekkend dichtbij komt,
ook. Je zou voor minder wat
dichter -tegen je geliefde
aankruipen ’s nachts.
(Ruben Aerts in DS van 17 september,
2021)

Het is verbluffend, en
tegenwoordig misschien
moeilijk voorstelbaar, dat
slechts twee acteurs, een
vrouw en man, met de juiste
tekst en juiste cameravoering,
voor elkaar kunnen krijgen dat
je als verwende, adrenalineverslaafde tv-kijker van 2021
helemaal opgaat in dialoog en
in het overdonderende
acteerwerk van Jessica
Chastain en Oscar Isaac.
(Joris Belgers in Trouw van 12 september
2021)

Bij het releasen van de eerste aflevering
van deze serie maakte ik jullie al attent op
de kwaliteit ervan. Nu staan alle vijf de
afleveringen op Streamz en kan ik kort
zijn: dit is verplicht kijkvoer. Akkoord, het
onderwerp -het uiteenspatten van een
huwelijk- is niet hip en vrolijk, maar
vergaap je dan aan Oscar Isaac en Jessica
Chastain. Zij stellen geen seconde teleur
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